Офіційно

Гаряча лінія

Про скликання XХХІІІ сесії Вишгородської міської ради VІ скликання

Розпорядження від 15 квітня 2014 року № 8
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХХІІІ
сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 25
квітня 2014 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської
ради та внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІ
скликання.
2. Про звіт директора КП «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» Карлова О.Є.

3. Про звіт спеціаліста апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради Свистун Л.І.
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 24.01.2014 р. № 29/1 «Про Вишгородський міський бюджет на 2014 рік».
5. Про передачу до Обслуговуючого кооперативу «Гористе» ТП-465.
6. Про надання ПАТ «Київоблгаз» на праві господарського відання газових мереж, об’єктів та споруд на них.
7. Про безоплатне прийняття та передачу на баланс ВМКП «Водоканал» обладнання.
8. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Як наповнити міський бюджет
Шановні вишгородці!
«Гаряча лінія» міськради
телефон/факс:
(04596) 52-725,
електронна пошта:
ngvyshgorod@ukr.net
адреса: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2

Чекаємо ваших
пропозицій,
ідей, проектів,
як наповнити
міський бюджет

Âèøãîðîä
www.vyshgorod.in.ua

Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

>2

Міські виборчі дільниці > 3

До Великодня

Кандидати у Президенти України > 12-13

Розписний символ життя

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Великдень

ФОТО — Дмитра ЮРЧЕНКА, спеціально для «Вишгорода»

ЗАХИСТ України

Субота, 19 квітня 2014 року, № 16 (962)

100 пасок отримали від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка інваліди війни, учасники бойових
дій та одинокі вишгородці, що перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі.

Паски від міського голови
начальник відділу з гуманітарних
питань виконавчого комітету
міськради Володимир Ткач
отримує солодкий святковий
вантаж у ВАТ «Харчопродторг»

Великоднє

Великий день

Передплата
Центр поштового зв’язку № 10
розпочав передплату періодичних
видань на 2 півріччя 2014 року.
Адреса пункту передплати: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 2 (вхід — з лівого
торця).
Працює: понеділок-п’ятниця з 8:30 до
12:30 та із 13:30 до 17:30 год.
Тел: 5-43-49

Анонс

Закон духовного буття:
моральне оздоровлення
суспільства —
через кожну людину

> 14
Шановні вишгородці! Сердечно вітаємо вас зі світлим Воскресінням Христовим!
Це свято спонукає кожного із нас ще
раз замислитися про вічні цінності християнської моралі, дає нам добру нагоду
наповнити свої серця любов’ю, зміцнює
кожного духовно. Свято Великодня нагадує нам, що людина народжується, щоб
творити добро.
Щиро зичимо вам благодаті, добробу-

У нас на сайті

15 квітня, напередодні Міжнародного
дня пам’яток та історичних місць, в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника відбувся
круглий стіл на тему: «Збереження історичного ландшафту давньоруського міста Вишгород».
Докладніше читайте – на сайті
газети та у наступному номері

Вітання

ту, миру, злагоди та душевної величі. Хай
цей Великий День принесе у кожну оселю
радість і надію, гарний настрій, благополуччя й упевненість у завтрашньому дні,
подарує всім щастя, здоров’я, любов та
непохитну віру в перемогу добра!
Христос Воскрес!
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Читайте на сайті газети
Вишгород» vyshgorod.in.ua

Чотирнадцять ознак фашизму
Георгіївська та гвардійська стрічки: у
Москаль: 28 квітня Росія готує масштабні чому різниця
провокації на Заході України
Західна Україна — на вихід
Буржуї з ленінськими значками
«Ми півнеба обійшли…»
Коли прийшли захоплювати Донбас, я ніУ Путіна пишуть нову Конституцію для
чого не сказав, бо був на Книжковому Арсеналі
України
Ахеджакова: Небесна сотня наклала житЯвлінський: Вони хочуть зробити Україну
тям, аби не жити у злодійській державі
придатком
У рубриках газета/новини/освіта/культура/спорт/
з інших видань/ ПОЛІТбюро/громадянське суспільство/споживач

Iç ñâiòëèì Õðèñòîâèì Âîñêðåñiííÿì!
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2014 року

Суспільство

У місті й районі
Громадянин

Вишгород

ЗАХИСНИК України
завжди ПРАВИЙ

Шановні жителі Вишгородського району!

Громадський порядок
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Тепер у місті й районі громадський
спокій, окрім міліціонерів і патрулів
Самооборони, охоронятимуть і представники громадського формування
«Громадський порядок». У суботу, 12
квітня, понад 100 мешканців міста і
району отримали посвідчення цієї громадської організації.
ручали документи громадський
координатор та представник 8
сотні Самооборони Майдану.
«Афганці» приїхали до Вишгорода підтримати бойових побратимів, познайомилися
з Вишгородською сотнею (офіційно зареєстроване об’єднання громадян) та разом
поклали квіти до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у сквері на вул. М. Грушевського.
Під іменем Самооборони Майдану час-

то орудують незаконні формування, тому
звертайте увагу на документи (див. фото).
«Гаряча» лінія
ГФ «Громадський порядок»:
(04596) 52-212
Контактні телефони:
(068) 686-68-32;
(093) 741-11-70; (066) 267-96-65

В

Рятівники

В Україні склалася політична ситуація,
яка несе загрозу територіальній цілісності
та державному суверенітету.
Крім тимчасово окупованого Криму, російські імперіалісти через своїх диверсантів, агентуру та місцевих зрадників розхитують ситуацію
у східних областях країни. Фактично дії російських диверсантів можна розцінювати як безпосереднє російське втручання.
Центральна державна влада проявляє інертність, нерішучість та відсутність ефективності у
захисті національних інтересів. Усвідомлюючи
небезпеку, громадянський рух «Правий сектор»
оголосив загальну мобілізацію своїх підрозділів
для захисту територіальної цілісності та державного суверенітету. Нас підтримують не олігархи,
а малий і середній бізнес.
Всіх свідомих громадян України закликаємо ставати в лави «Правого сектору» і надавати посильну допомогу.
Координуючи свої дії з РНБО України, наші

Компенсації за харчування
— з дня звернення
Влас. інф.
Як ми уже повідомляли у попередніх
випусках газети, через тендерні нестиковки з початку березня школярі у загальноосвітніх навчальних закладах міста не отримують гаряче харчування. Натомість один
із батьків (опікунів) дитини може отримати
компенсацію.
Для цього слід звернутися до управління
соціального захисту населення Вишгородської РДА (вул. Набережна, 8-а, кімната 14 —
другий поверх, пн-пт — з 8:00 до 13:00 і з 14:00
до 17:15; тел: (04596) 54-522; бланк заяви за 2
грн можна придбати поруч, у к. 11).
Для тих, хто вже отримував державну допомогу впродовж останніх 5 років (і справа
збереглася), це — довідка, що дитина на-

Бойова схованка

Прес-cектор ГУ СБ України
у м. Києві та Київській області
11 квітня у лісосмузі поблизу ПущіВодиці Оболонського району столиці
співробітники СБУ спільно з працівниками ДСНС виявили облаштовану схованку з боєприпасами.
Із незаконного обігу вилучено 22 артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни калібру 45 мм, 76 мм, 122 мм і 152
мм. Загальна вага боєприпасів — 150 кг.

загони найближчим часом мають вирушити на
територію південних та східних областей країни.
Наші бійці вже зараз перекривають шляхи можливого вторгнення в інших регіонах України.
Потребуємо матеріально-технічної, продовольчої та фінансової підтримки. Всіх небайдужих просимо відгукнутись!
Наші контакти:
м.Вишгород, вул. Шолуденка 11,
офіс 20
Тел. 068 567-40-44, 099 185-77-11
e-mail: pravysektor@ukr.net
Отримувач коштів: Громадська організація
«Правий сектор»
Код ЄДРПОУ: 39111535
Банківські реквізити:
р/р: 26000300352536, у ГУ АТ «Ощадбанк» в
м. Києві та Київській області
МФО: 322669
Призначення платежу: добровільне пожертвування без ПДВ

Крім цього, оперативники виявили 20 кг
виплавленого тротилу та гранату Ф-1.
Вилучені зі схованки вибухонебезпечні
предмети буде знищено у встановленому
порядку.
Ймовірно, засоби ураження були приховані особами, які проводять нелегальні
розкопки на місцях бойових дій. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до
незаконного зберігання боєприпасів, аби
притягнути їх до кримінальної відповідальності.

вчається у певній школі, та довідка про календарні дні місяця без харчування.
Для тих, хто вперше звернувся щодо цього, необхідно принести (оригінал і ксерокопію) таких документів:
паспорт матері (1, 2 стор. та прописка);
свідоцтво про народження дитини;
чорнобильське посвідчення дитини й батьків;
форма 3 з КПЖ і КГ;
ідентифікаційний код;
довідка з банку про рахунок, на який мають
бути перераховані кошти;
паспорт батька (якщо він мешкає в іншому
населеному пункті) та довідка ф. 3.
Не зволікайте із заявою, кошти нараховуватимуться з дня звернення. А от необхідні документи (а також папку-скорозшивач і файл)
можна надати протягом кількох тижнів.

Це свято вселяє в нас віру
Дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші
вітання з наступаючим Великоднем!
Світле Христове Воскресіння завжди символізувало перемогу миру
і справедливості, дарувало людям надію на
краще. Це свято вселяє в нас віру, надихає на
добрі справи, зміцнює силу духу.
Великдень об’єднує мільйони людей. У
цей день ми відчуваємо особливі почуття —
нас переповнюють радість і любов. Єднання у

Увага!

Вітання

любові до ближнього — ось що дуже важливо
для нас, для всього нашого народу. І надто — у
дні випробувань.
Від усієї душі бажаю вам високих почуттів
і чистих помислів, постійної готовності прийти
на допомогу слабкому і скривдженому. Нехай
у вашому житті буде більше добра і світла, а
віра у краще майбутнє ніколи не покине ваших
сердець! Щастя вам, міцного здоров’я, радості та любові!
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Стрічка новин 10-17.04.2014
Джерело: ЗМІ
Постійний представник України при
ООН Юрій Сергеєв повідомив про безрезультатне звернення до російської сторони щодо видачі правоохоронним органам України Віктора Януковича, Віктора
Пшонки та Віталія Захарченка, які перебувають у міжнародному розшуку. Натомість, Янукович, Пшонка та Захарченко у
неділю ввечері (13.04) з’явились на пресконференції в Ростові-на-Дону. Янукович
в черговий раз оголосив себе «головнокомандувачем» та закликав особовий склад
Збройних Сил, МВС і СБУ не виконувати
злочинних наказів українського уряду, не
стріляти у «мирних» протестувальників. У
ЦРУ спростували заяву Януковича, що рішення про силову операцію було прийнято
київською владою після зустрічей директора ЦРУ Джона Бреннана з Турчиновим,
Аваковим, Наливайченком та іншими представниками нової влади України. Військова прокуратура розслідує дії українських
спецслужб, які допустили розгортання на
Донбасі диверсійних груп, щоб притягнути
їх до відповідальності. Державний департамент США оприлюднив у неділю документ, у якому звинуватив офіційну Москву
в поширенні відвертої неправди та веденні
пропаганди, що підбурює до насильства
Журналіст Всеросійської дерв Україні.
жавної телевізійної і радіомовної компанії
(ВДТРК) Андрій Мещеряков, посвідчення
якого було знайдено в «розстріляній» автівці в м. Слов’янську 13 квітня, насправді

не постраждав і нині вдома. Про це він сам
написав у Фейсбук. Влада не вводить в
країні надзвичайний стан, оскільки це означатиме зупинення виборчої кампанії на
цій території і створюватиме підстави для
сумнівів у легітимності президентських виборів. Про це заявила заступник секретаря
Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар. Керівник групи «Інформаційний спротив» журналіст Дмитро Тимчук
заявляє, що в Донецькій області силовики
саботують опір сепаратистам: «Деякі з лідерів груп сепаратистів наказали своїм
підлеглим не стріляти в місцевих міліціонерів — мовляв, це «свої». Активіст Дорожнього контролю Андрій Дзиндзя передав
до СБУ та МВС координати вербувальників
сепаратистів та закликав вжити оперативних заходів проти їхньої діяльності.
За
його інформацією, «добровольцям» пропонують по 500 доларів за участь у штурмі
або 500 грн за «постояти під будівлею». За
інформацією міністра юстиції України Павла Петренка, до Європейського суду з прав
людини поданий перший пакет документів у рамках спорів між Україною і Росією.
Міністерство юстиції України подало позов до суду з приводу заборони діяльності партій «Русский блок» і «Русское единство», а Генпрокуратура перевіряє заклики
і офіційні рішення Компартії на наявність
«державної зради або сепаратизму». Після посилення охорони державного кордону
через анексію Криму у в’їзді в Україну відмовили вже 12 тисячам росіян, повідомляє
прес-служба Держприкордонслужби. На-

ціональний банк прийняв рішення про тимчасове відключення 14 банків від системи
підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку, сподіваючись, що цей захід
стабілізує ринкові очікування щодо обмінного курсу гривні та сприятиме прийняттю більш виважених управлінських рішень
суб’єктами валютного ринку. Журналісти
5 каналу звернулися до уряду з проханням
забезпечити безпеку їх діяльності на Сході
нашої країни, оскільки українським журналістам не дають там працювати, погрожують, залякують. Народні депутати не підтримали проект закону про внесення змін
до Закону України «Про столицю України
— місто-герой Київ», яким передбачалося
закріпити чіткий порядок призначення на
посаду голови КМДА особи, обраної Київським міським головою. Верховна Рада
спростила реєстрацію прав на збудовану
до 1992 року нерухомість. ЦВК затвердила розподіл коштів на підготовку та проведення позачергових виборів президента України у сумі 1 млрд 174 млн 987 тис.
400 грн. З керівництвом Європейського
банку реконструкції та розвитку укладено
договір про надання технічної допомоги
фінансовому і банківському секторам економіки України, а також державним реформам з поліпшення бізнес-клімату в країні.
Суд Мілана засудив колишнього прем›єрміністра Італії Сільвіо Берлусконі до одного року громадських робіт у будинку для
людей похилого віку за податкові махінації.
Як повідомив перший віце-прем’єрміністр України Віталій Ярема після за-

кінчення закритого пленарного засідання
Верховної Ради, депутати підтримали дії
силовиків з наведення порядку на Сході
Діти Слов’янська — на вимуУкраїни.
шених канікулах: офіційно школи і дитячі
садки працюють у так званому черговому
режимі. У Краматорську на Донеччині диверсійно-терористичні групи і місцеві екстремісти захопили кілька одиниць бронетехніки Збройних Сил України. У лікарнях
Донецької області знаходяться 11 осіб, які
постраждали під час протистоянь. В Одесі
міліціонери в результаті обшуку у квартирі
на вулиці Ольгієвській вилучили коктейлі
Молотова, розпочато кримінальне провадження.
У Маріуполі з’явилися російські
прапори і «зелені чоловічки», яких вирізняє
однакова спецформа, спортивна статура та
справжні берці. Комітет патріотичних сил
Донбасу вимагає від Партії регіонів почути
тих, хто за єдину Україну, — про це йдеться
у зверненні до надзвичайного з’їзду депутатів Донецької області від ПР. У Криму
склалася критична ситуація з водопостачанням окремих міст, а також з організацією зрошування і поливу на землях сільгосппризначення. Для підвезення води в міста
мобілізуються транспортні засоби, буряться свердловини в районах, де існують водоносні шари. Через перехід з гривні на
рублі і масовий вихід із Криму українських
банків до відділень діючих фінустанов вишиковуються величезні черги, неможливо
відправити або отримати грошові перекази
не лише по Україні, а навіть по Криму.
Далі — див. стор 6

Наше місто

Вишгород
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На виконання Законів України розпорядженням міського
голови Віктора Решетняка від
14 квітня 2014 року № 25 створено робочу групу з питань
надання практичної допомоги
в частині матеріально-технічного забезпечення дільничних
виборчих комісій та реалізації
їх повноважень у період підготовки і проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року.
а 12 міськими виборчими дільницями (див.
нижче)
закріплено
відповідальних осіб, які мають
контролювати стан матеріальнотехнічного забезпечення виборчих дільниць згідно з нормативними вимогами, затвердженими

З

Шановні виборці!

ЦВК, та інформувати секретаря
Вишгородської міської ради про
проведену роботу.
15 квітня Марія Решетнікова,
керівник робочої групи, зібрала її
на першу нараду. Йшлося про вимоги ЦВК до приміщень та норми
забезпечення окружної та дільничних виборчих комісій інвентарем,
засобами зв’язку, оргтехнікою,
обладнанням, символікою тощо.
Упродовж трьох днів робоча група
має визначити, де і чого бракує, та
повідомити про це керівника.
Міський голова також доручив
забезпечити благоустрій території, під’їзних шляхів та зовнішнього освітлення в місцях розташування виборчих дільниць, а також
забезпечення надійної охорони
виборчої документації й громадського порядку під час підготовки
та проведення позаргових виборів Президента України.
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Позачергові вибори Президента

Робоча
група:
перше
засідання

Перевірте персональні дані у Державному реєстрі виборців!

Складання списків завершиться за 5
діб до дня голосування. Після цього внести зміни до списку виборців можна буде
лише за рішенням суду і не пізніше, ніж за
добу до дня виборів.
Активність виборців у цьому році буде
дуже високою, тож рекомендуємо громадянам — особливо тим, хто мав проблеми на

попередніх виборах, — не чекати масового
напливу на дільниці, а звірити свої персональні дані завчасно — у відділі ведення Державного реєстру виборців: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, адмінбудинок, 4 поверх, кабінет № 84. Прийом — у робочі дні з 8:00 до
17:15, обідня перерва — з 13:00 до 14:00.
Отримати довідки можна за телефонами:

(04596) 22-696, 22-665. При собі необхідно
мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України
(якщо особа нещодавно набула громадянства України).
Перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців можна, не виходячи з оселі, — за допомогою ме-

Сигнали служби 101

Міські виборчі дільниці

Пожежний автомобіль –
рятувальникам Вишгорода

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді 15 квітня відбулись урочисті
заходи з нагоди Дня пожежної охорони. За багаторічну історію пожежно-рятувальної служби
це свято відзначають на такому рівні вперше.
ітаючи рятувальників, голова Київської
ОДА Володимир Шандра та Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
наголосили, що у працівників Державної служби з
надзвичайних ситуацій України почесна та небезпечна робота, яка вимагає високої кваліфікації,

В

відповідальності та мужності. За самовіддану та
сумлінну працю було вручено нагороди, відзнаки
та цінні подарунки.
Під час урочистостей очільник Київщини
вручив начальнику ГУ ДСНС України у Київській
області Володимиру Мусі ключі від нового пожежного автомобіля. Комплектація сучасним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням дозволить значно підвищити оперативність
та ефективність дій рятувальників Вишгородщини
не лише під час ліквідації пожеж, а й на місці дорожньо-транспортних пригод, після руйнування
будівель тощо.

1. Дільниця № 320342 (вул. Володимира Мономаха; Глібова, Київська,
2-12, 20; КЛИДС № 102, Космонавтів,
Максимовича, Набережна, 22; О. Довженка, Піщана, Святославська, Квартал 87) — вул. Київська, 10 (ДБВО
— Дніпровське басейнове водогосподарське об’єднання)
2. Дільниця № 320343 (вул. Космонавта Поповича, Коцюбинського,
Набережна, 8-12; пров. Коцюбинського, Прожекторний, просп. Т. Шевченка,
2-д, 7-11) — просп. Т. Шевченка, 8
(Кінотеатр «Мир»)
3. Дільниця № 320344 (вул. М.
Грушевського, 5-10; просп. І. Мазепи,
1-4-а, 6; мікрорайон «Берізки») — вул.
М. Грушевського, 7-б (ДЮСШ)
4. Дільниця № 320345 (вул. Дніпровська, 2-6; Набережна, 4-6-а; просп.
І. Мазепи, 11) — просп. І. Мазепи, 9
(РБК «Енергетик»)
5. Дільниця № 320346 (вул. Б.
Хмельницького, 1-7-б; Дніпровська,
7-11; М. Грушевського, 1-3; просп.
І. Мазепи, 5, 7-10) — просп. І. Мазепи,
7-а (Вишгородська загальноосвітня
школа № 1, І-ІІІ ступенів)
6. Дільниця № 320347 (вул. Айвова, Б. Хмельницького, 8-9, В. Симоненка, 10; Виноградна, Вишнева, Калинова,
Квіткова, Ю. Кургузова, 3-а-3-б, 1111-а; Малинова, М. Грушевського, 12;
Ожинова, Покровська, Полунична, Ро-

Ситуація в Україні така, що засідання
міськвиконкому 17 квітня розпочалося,
як і практично кожна нарада сьогодні, — з
бойових зведень. Говорити багато нема
коли, тож 35 питань порядку денного
розглянули оперативно.
Окрім членів міськвиконкому, були
присутні представник Вишгородської Самооборони та директор КП «Редакція газети «Вишгород» Віталій Кутаф’єв, якого
представляти присутнім не треба було —
депутата міськради знають усі.

К

вартирні і опікунські питання ретельно розглядали попередньо, тож особливих питань у членів виконкому
не було. Так само, як і до фінансово-матеріальних (затвердження штатних розкладів,
виділення матеріальної допомоги тощо), а
також тих, що стосуються присвоєння поштової адреси, встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, дозволу
на розміщення та обслуговування інформаційних планшетів у кабінах ліфтів житлових
будинків КПЖ і КГ, затвердження схеми санітарної очистки території міста (вивезення
сміття), приватизації житлових приміщень у
гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7.

машкова, Спаська, Фіалкова, Фруктова,
Яблунева, Ягідна, пров. Андрія Первозванного, Преображенський, масив
«Дідовиця», мікрорайон «ГАЕС») — вул.
Ю. Кургузова, 15 (Вишгородська
спеціалізована школа «Сузір’я»)
7. Дільниця № 320348 (вул. М.
Ватутіна, Дніпровська, 1; Межигірського Спаса, Набережна, 2; Парусна, П.
Калнишевського, С. Палія, Старосільська, Н. Шолуденка, 3-6-а, 8-51) — вул.
Межигірського Спаса, 6 (ДП «Укр
ДНТЦ АТП» — інститутпроект)
8. Дільниця № 320349 (вул. В. Симоненка, 1-а-2, 4-4-в, 6; М. Гриненко,
Лугова, Т. Шевченка, пл. Т. Шевченка,
пров. Дніпровський) — вул. Шкільна,
14 (Вишгородська районна гімназія
«Інтелект») (фойє)
9. Дільниця № 320350 (вул. В. Симоненка, 1, 3, 5, 7-8; Київська, 18; Ю.
Кургузова, 2, 4-10) — вул. В. Симоненка, 3-а (ВМЦХЕТУМ «Джерело»)
10. Дільниця № 320351 (вул. М.
Грушевського, 4; Н. Шолуденка: 6-б-7;
просп. Івана Мазепи, 12-13/9) — просп.
І. Мазепи, 13 (музична школа)
11. Дільниця № 320398 (вул.
Шкільна, просп. Т. Шевченка, 2-г, 5-6;
пл. Т. Шевченка, 3) — вул. Шкільна,
14 (Вишгородська районна гімназія
«Інтелект») (спортивна зала)
12. Дільниця № 320396 (спеціальна) — вул. Ю. Кургузова, 1 (ВЦРЛ)

Рибалки усього світу —
Добрі новини
до нас!
Обласне відділення Федерації риболовного спорту України
подало заявку на проведення у
Вишгороді 6-8 червня ц. р. чем-

Хто порядкуватиме на набережній
Влас. інф.

режі Інтернет. Для цього потрібно зайти на
офіційний сайт Державного реєстру виборців
(www.drv.gov.ua) та скористатися програмним ресурсом «Особистий кабінет виборця».
Тож аби без проблем здійснити своє волевиявлення, знайдіть уже сьогодні кілька
вільних хвилин і перевірте свої персональні
дані у Реєстрі виборців.

Встановлення пріоритетів на заявлене
місце розміщення деяких рекламних засобів
у Вишгороді викликало жваве обговорення
— юристи наполягали на дотриманні ДБН,
а міський голова доручив своєму заступнику Олександру Ростовцеву вивчити питання
докладніше і винести на розгляд наступного
засідання виконкому.
Комунальному підприємству «Вишегір»
надано дозвіл на проведення заходів щодо
благоустрою території вздовж набережної
Київського водосховища (вул. Набережна та
алея С. Поташника), організації та проведення спортивних та культурно-розважальних
змагань та впорядкування роботи об’єктів

піонату світу з ловлі риби фідером (англійська риболовна донна
снасть, а також спосіб лову риби
цією снастю).

У міськвиконкомі
торгівлі, розміщених на даній території. Для
безпеки пішоходів КП «Вишегір» має забезпечити систему охорони, встановити
попереджувальні знаки та погодити їх встановлення з відповідними службами у передбаченому законодавством України порядку.
Як повідомив міський голова, буде оголошено конкурс на облаштування зони відпочинку — там мають бути рятувальна служба,
лежаки та парасольки, торговельні палатки,
спортивні майданчики з відповідним обладнанням. Залучатимуться — на підставі суборенди — інвестори для охорони набережної,
вивезення сміття, підтримання порядку і чистоти тощо.
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Тема

Вишгород

32 сесія міськради шостого скликання

Багато галасу з нічого,
або З чого починати розмову
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Засідання 32 сесії Вишгородської міської
ради шостого скликання відбулося 11 квітня
ц. р. і було присвячене повторному розгляду
одного питання — чи створювати іще одне
комунальне підприємство, навчально-виховний комплекс з водних видів спорту, на
базі яхт-клубу «Енергетик».
агадаю, відповідне рішення міські депутати вже ухвалили, на попередній
сесії, та міський голова наклав вето,
тобто не підписав ці рішення. Тому до його розгляду повернулися знову.
Депутат Олександр Баланюк запропонував
паралельно створити тимчасову комісію для
перевірки діяльності вже існуючого КП «УФКС».
Його підтримав депутат Юрій Городиський
(створення додаткових комісій — священне право депутатів, цим гарантуються права депутатської меншості, тому що для ухвалення такого
рішення потрібно 1/3 голосів).
Міський голова Віктор Решетняк запропонував заслухати звіт про роботу фізкультурноспортивного комунального підприємства через
одну сесію, депутат Людмила Колєва наполягала на висновках спортивної комісії. Секретар
міськради Марія Решетнікова — на тому, що треба визначити цілі й задачі, а також персональний
склад цієї тимчасової контрольної комісії, тобто
доопрацювати проект рішення і подати — за регламентом — завчасно, за 10 днів до сесії.

Н

Депутати своїм голосуванням не підтримали доповнення Баланюка та перейшли власне
до розгляду рішення, яке не вступило в законну силу, бо не набрало 2/3 голосів. Попередньо
перший заступник міського голови Олег Міщенко озвучив обґрунтовані зауваження — тобто пояснив, чому це рішення попередньої сесії було
зупинене через невідповідне оформлення поданих на розгляд документів.
А також повідомив, що за два тижні було
декілька зустрічей з громадськістю, депутатами та яхтсменами, які запропонували кандидатуру свого представника у склад КП «УФКС»
(За інформацією директора КП «УФКС» Василя
Колобова, представник яхт-клубу «Енергетик»
за тиждень роздумів відмовився від пропозиції
очолити один із підрозділів цього міського комунального підприємства з розвитку фізкультури і
спорту — Ред.)
Наступна зустріч міського голови з яхтсменами — відомими всьому світові та аматорами, а також заслуженими тренерами України
(яхт-клуби «Енергетик», «Водник» та Київського
палацу дітей і юнацтва — власне, школа олімпійського резерву) — розпочалася із взаємних
звинувачень, а завершилася пропозицією секретаря міськради: надати відповідні пакети документів для оформлення в оренду земельних
ділянок, створити робочу групу із залученням
фахівців міськради, керівників і юристів вітрильницьких громад, яка розгляне наданий пакет
документів і зрозуміє процедуру законного вирішення цього питання.

На репліку Олександра Баланюка про
те, що відповідне звернення яхт-клубу
«Енергетик» і всі документи (акти на землю, статут тощо) були надані в міськраду,
Марія Решетнікова зауважила, що чинне
законодавство не передбачає виділення
громадським організаціям землі – тільки
комунальним підприємствам.
Другий тур гарячих дебатів розпочався також із доповнення до порядку
денного. Пропозиція депутата Анатолія
Шоки — доповнити порядок денний розглядом іще одного рішення «Про визнання пункту рішення Вишгородської міської ради № 6/24 від 06.07.2011 р. «Про
передачу в оренду земельних ділянок»
таким, що не реалізований» — отрима-

Кожна крапля має значення
Галина КУЗЬМЕНКО,
економіст ВМКП «Водоканал»
Вода — у водоймах та підземних джерелах, у краплях дощу, у листі соковитої
трави, в овочах та фруктах — наповнює
життям усе на землі. Питна вода доступна, навіть із дому не треба виходити. Ми в
будь-який час можемо зварити каву, попрати, помитися, прибратися...
ожливо, через це й не усвідомлюємо її цінність. І не сприймаємо
як особисту справу те, що заводи і фабрики скидають хімікати у водойми та
ґрунт.
Ми не звикли економити воду — можемо
відкрити кран і вилити значно більше, ніж нам
потрібно. А якби жили там, де людям доводиться щодня проходити декілька кілометрів
до колодязя, щоб напоїти свою родину (скажімо, в Африці), наше ставлення до споживання води змінилось би.
Така проста і звична речовина — скарб,
якому ми завдячуємо існуванням. Тому слід
берегти її для себе самих. Окрім цього, економія питної води разом зі зменшенням матеріальних і енергетичних затрат на її виробництво є важливим фактором захисту водних
ресурсів нашої країни від виснаження та забруднення.
Щоб економити воду у домашніх умовах,
необхідно підтримувати в робочому стані
всю водозапірну і регулюючу арматуру: вчас-
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но міняти клапани, сальники, прокладки, трубопроводи — бо через несправності і неправильне регулювання змивних бачків туалетів
втрачається дуже багато води.
У найближчій перспективі для обліку витрат води лічильники будуть встановлені у
кожній квартирі та в кожному будинку приватного сектору. Кабінет Міністрів України
зобов’яже населення встановити у квартирах та будинках лічильники на воду (законопроект уже зареєстровано у парламенті). Це
дасть такий самий ефект, як і встановлення
електролічильників, що дисциплінують споживачів, бо зайва електролампа чи побутовий електроприлад без потреби не працює.
Сьогодні втрати води практично ніхто не
враховує там, де оплата йде за нормами, а
не за лічильником. Тому вода у кухні, у ванній кімнаті чи в туалеті може текти годинами;
питною водою можуть поливати дороги, рослини у теплицях.
У зв’язку з великими витратами питної
води, для покращення порядку обліку питної
води м. Вишгорода, керуючись «Правилами
користування системами централізованого
водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», відповідно до Закону
України «Про питну воду і питне водопостачання», ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ухвалив надати дозвіл Вишгородському МКП «Водоканал» на будівництво колодязів на кожному

Депутатські будні

Франкфурт приєднався
Максим МАКАРЕНКО
20-24 березня за участю місцевих громадських
організацій і партій було організовано та проведено акцію на підтримку Збройних сил України — біля
пам’ятника Борису і Глібу вишгородці клали кошти у
спеціальну скриньку.
Приємно було спостерігати, як у такий нелегкий час жителі міста не залишилися осторонь. Адже навіть одна гривня у такій справі може допомогти врятувати чиєсь життя.
На зібрані близько 3000 грн придбали 20 ручних ліхтарів. Приємною несподіванкою стало приєднання до акції громади з міста Франкфурта, яка придбала для наших
Збройних сил прилад нічного бачення. Усе приладдя надіслали до військової частини №А2860, командир якої, майор Сергій Коваль, щиро подякував за підтримку від свого
імені та від усіх військовослужбовців частини.
Пишаюсь тим, що я — вишгородець. Ми разом робимо
одну справу. Ми — єдині, і в цьому наша сила і нездоланність.

вуличному приєднанні до водопровідної
мережі споживачів приватного сектору. В
колодязях встановлюватимуть відключаючу
арматуру, лічильник холодної води з імпульсним датчиком для дистанційного зняття показників витрат води. Будівництво колодязів,
прокладання труб, монтаж відключаючої арматури проводитиметься за рахунок споживачів приватного сектору.
Та контроль за поливальною справою
буде посилено вже зараз, бо часто питна вода
використовується для миття автомашин, охолодження продуктів, поливу городів тощо. І
якщо ви не маєте лічильника, а вас «застукають» на «гарячому» зі шлангом для поливання
в руках — будьте готові до неприємностей:
для початку — попередження, а далі — воду у
вашому помешканні відключать, а перед цим
документи подадуть до суду.
Добувати воду з глибини від 200 м до 300
м, а потім виливати її на город і не платити за
неї — це не просто нехлюйство, це — злочин.
Воді ми завдячуємо своїм існуванням. Її потрібно берегти.
Довідка.
Водопостачання м. Вишгорода здійснюється цілодобово з підземного водозабору
сінеманського і юрського горизонтів.
Водопровідно-каналізаційне господарство міста Вишгорода — складний виробничо-технічний комплекс: 47,9 км мереж водопроводу; 70,9 км каналізаційних мереж; три
каналізаційні насосні станції (КНС); 12 пра-

ла підтримку депутатів тому, що чимало
«довгобудів» і не використаних впродовж
років і десятиліть (!) земельних ділянок
не додає нічого суттєвого ні міському
бюджету, ні розвитку загальноміської
інфраструктури.
Нові договори оренди часто-густо
не переукладаються, між тим, на цих ділянках можна розмістити вкрай нагальні
дошкільні навчальні заклади чи інші соціальні об’єкти. Тому і вирішили міські
депутати віднести земельну ділянку площею 0,5913 га на вул. Шевченка-Шкільній до земель запасу Вишгородської
міської ради. Проект було підготовлено
за ініціативою депутата Віктора Добровольського.

Лічильники у квартирах
і приватному секторі
цюючих свердловин; водопровідна насосна
станція з двома резервуарами чистої питної
води ємністю по 5 000 м2.
За допомогою потужного обладнання вода подається на водопровідну насосну станцію (ВНС) другого підйому на вул.
Шкільній.
З метою економії електроенергії в умовах почасових витрат води, які змінюються
протягом доби, на ВНС встановлена автоматична система керування насосними агрегатами 1,3,4,5 MDE-A-220L-2-55.
Господарсько-побутові стоки міста по
самопливній каналізаційній мережі та від
КНС «Валки» і «Київська» надходять до КНС
«Центральна». По двох напірних колекторах
(д-400 і 500 мм) каналізаційні стоки перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва. На
КНС встановлено 11 насосів, п’ять із яких потребують заміни.
Вода, яка подається у міську мережу, відповідає усім санітарним нормам і вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної для споживання
людиною». Постійний контроль ведуть працівники ДЗ «Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ.
Щоб мешканці міста могли постійно користуватись якісною питною водою — безперебійно працюють насоси, споживається
електроенергія. Працівники Вишгородського МКП «Водоканал» — ентузіасти, які щоденно виконують складну роботу.

Вишгород

З журналістського блокнота

19 квітня
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ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
З творчого відрядження із Латинської
Америки щойно повернувся громадський
кореспондент Микола Сергійчук. Своїми
враженнями від мандрівки він ділиться з
читачами на шпальтах нашого видання.
Жив за київським часом
Березневої ночі потужний трансконтинентальний лайнер Bоing-777-300ER за 13 з
половиною годин здійснив понад 11100-кілометровий стрибок з 425 пасажирами на борту (приблизно стільки ж осіб мешкає в моєму
рідному селі Прибережному, що на Житомирщині) від Парижа до Буенос-Айреса.
Коли у міжнародному аеропорту столиці
Аргентини ступив на землю, відразу ж відчув
біля злітної смуги лоскітний запах свіжоскошеної трави та літнє тепло, хоча в Південній
Америці березень — перший осінній місяць.
А ще помітив відчутну (у п’ять годин) різницю
в часі. Якщо за Києвом була вже майже чотирнадцята, то годинник у Буенос-Айресі показував лише дев’яту ранку. Зрештою, вирішив не переводити стрілки на місцевий час,
а залишився жити за київським, хоча інколи
було трохи дивно, що в Аргентині, скажімо,
тільки одинадцята вечора, а на берегах Дніпра уже четверта ранку.
Варто зауважити, що в цю подорож мене
узяв з собою старший брат Володимир Сергійчук, відомий учений-історик, професор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тож щойно ми вийшли
з терміналу, як почули звернення до себе
українською від добродіїв Юрія Данилишина
та Романа Назарика — представників третього покоління вихідців із України, які уособлюють тут українську діаспору. Скажімо,
родина Юрія походить по батьковій лінії з-під
Коломиї, а по материнській — із Сокальщини. Першим аргентинських берегів дістався

дід Данилишина. Обидва добродії входять
до числа очільників місцевого українського
об’єднання «Просвіти». Про приїзд гостей з
України вони були поінформовані заздалегідь, а тому зустріли нас, пізніше постійно супроводжували по місту, познайомили з його
визначними місцями, організували зустріч з
представниками української громади.
Зокрема, уже першого дня пан Юрій разом із своїм молодшим братом Романом
влаштували нам прогулянку вечірнім Буенос-Айресом. Ми мандрували вулицями
міста, а Данилишини розповідали про життя
українців в Аргентині, діяльність їхньої громади. Так, повідали про те, що за два тижні
до нашого приїзду організували пікет російського посольства на знак протесту проти агресії Путіна щодо України. І хоча то був
робочий день, в акції взяли участь понад 300
осіб. Українці вимагали покласти край російській експансії в нашій державі, передали
представнику російського дипломатичного
відомства свої петиції.
Перші враження про місто неоднозначні. Впало у вічі, що в старій частині Буенос-Айреса переважають невисокі (дво—
п’ятиповерхові) споруди. Вулиці, як правило,
вузькі, вкриті бруківкою. Щоправда, є й широкі (наприклад, авеніда 9 липня). Тут багато
зелені, розбиті різноманітні клумби, де палахкотять барвисті осінні квіти.
Буенос-Айрес — місто контрастів. Поруч
з розкішними будівлями стоять і невисокі,
малопримітні. Подекуди 6—8-річні дітлахи
«ревізують» бачки для відходів.
Зненацька до нас донеслася мелодія волинки. І вже невдовзі натрапляємо на гурт
юнаків-шотландців у національному вбранні,
які просто неба влаштували своєрідний концерт, виконуючи народні мелодії.
Спілкуючись, виходимо на берег річки Ла

Плати («Срібної ріки») — естуарію, утвореного при злитті рік Уругваю і Парани. До речі,
це воронкоподібне заглиблення на південносхідному узбережжі Південної Америки простягнулося на 290 кілометрів до Атлантичного океану.
Нині тут багато колишніх портових споруд перепрофільовано у розважальні заклади, кафе й ресторани. Завмерли назавжди
крани, які десятиліттями невтомно працювали на завантаженні й розвантаженні суден.
— Звідси, — каже Юрій Данилишин, —
вивозили бавовну, шкіру, іншу сировину.
Натомість з Англії доставляли цеглу, бляху
тощо.
Ближче зі столицею Аргентини познайомилися наступного дня, коли здійснили
кількагодинну екскурсію містом. Ще раз переконалися, що в старій частині Буенос-Айреса життя більш спокійне. Вузенькі вулички,
багато дрібних крамниць, подекуди торгівля
ведеться просто неба прямо на тротуарі. Чимало пам’ятників борцям за незалежність
країни, історичним особистостям. Це ж можна сказати і про визначні події, на честь яких
названі вулиці, парки, площі.
Так, у Кафедральному соборі БуеносАйреса почесна варта охороняє рештки аргентинського революціонера, генерала, національного героя країни Хосе Франсіско де
Сан-Мартіна і Маторраса, який проявив себе
як блискучий воєначальник і борець за свободу батьківщини. Очоливши Андську армію
повстанців, звільнив від іспанських колонізаторів територію сучасної Аргентини, Чилі
й Перу. Помер у 72-річному віці в еміграції.
Згодом його тіло доставили в Аргентину і перепоховали.
До речі, один із куточків цього ж собору
присвячений трагедії українського народу —
Голодомору. Обладнаний він з нагоди 75-х

Ікона Вишгородської Божої Матері
в Кафедральному соборі БуеносАйреса

роковин цієї жахливої події. Такі ж експозиції облаштовані і про Голокост та масові знищення вірменів.
На одній із колон при вході в собор — копія близької й рідної усім нам ікони Вишгородської (Володимирської) Божої Матері.
Нова частина міста — повна протилежність старій. Тут уже панує сучасний ритм
життя: широкі вулиці й проспекти, багатоповерхові будівлі з бетону й скла, в яких розмістилися офіси великих фірм, ділові центри,
бізнесові структури. А ще — чудові парки, затишні зони відпочинку.
Мандруючи вулицями, побачили водомет, кілька автобусів з правоохоронцями.
Нам пояснили: готується масова маніфестація, а тому поліцейські прибули на місце
задля забезпечення правопорядку. До речі,
протестні акції в столиці Аргентини відбуваються досить часто. Їх ініціатори заздалегідь
повідомляють про це органи влади, які мають
направити в місце проведення правоохоронців. Трапляється, що подібні дії громадяни
влаштовують спонтанно, без попередження.
Якщо ж під час заходу станеться насилля, за
це відповідатимуть його організатори. Узагалі ж поліцейські не заважають маніфестантам, не розганяють їх (на відміну від наших
«беркутівців»), а просто чекають
закінчення протестної акції, пісБуенос-Айрес. Торгівля на тротуарі
ля чого повертаються в місця
свого базування.

Усипальниця національного героя Аргентини Хосе Франсіско де СанМартіна і Маторраса в Кафедральному соборі Буенос-Айреса

Буенос-Айрес. Один із куточків нової частини міста

Біля куточка, присвяченого
жертвам Голодомору
Буенос-Айрес. Очільники української діаспори в Аргентині Роман НАЗАРИК і Юрій
ДАНИЛИШИН під час протестної акції

Буенос-Айрес. Приміщення Національного конгресу Аргентини

Буенос-Айрес. Пікетування російського посольства українською діаспорою на знак протесту проти агресії Путіна щодо України
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Вишгород

Дідич Сергій

Горошишин Максим

Брезденюк Валерій

Бондарєв Сергій

Саєнко Андрій

Бльок Іван

3 листопада 1969 — 18 лютого
2014

1988 — 20 лютого 2014

17 червня 1963 — 19 лютого 2014

24 листопада 1981 — 18 лютого
2014

26 жовтня 1962 — 20 лютого
2014

21 липня 1973 — 20 лютого 2014

Родом із с. Грушківці Черкаської області. За словами друзів,
постійно був на Майдані. Під час
заворушень 19 січня на вулиці
Грушевського отруївся газом,
отримав запалення легень, яке
переросло у важку форму. 20
лютого Максим помер у лікарні.
Його поховали у рідному селі. У
нього сім братів і сестер, свою
сім’ю завести не встиг. На честь
Максима запропоновано назвати
вулицю у Грушківці.

Мешканець м. Жмеринка Вінницької області. Підприємець,
засновник першого в місті
комп’ютерного клубу. Художник
у техніці ебру (малюнки на воді).
2013 року увійшов до фіналу
телешоу «Україна має талант»,
а в рідному місті став переможцем конкурсу «Жмеринка
має таланти». Член міського
осередку партії «УДАР». Загинув
вночі з 18 на 19 лютого під час
наступу силовиків на Майдан —
застрелений у спину. Похований
у Жмеринці.

Народився в Краматорську,
але останні кілька років жив у
Києві. Працював програмістом у
GlobalLogic. Після роботи Сергій
завжди заходив на Майдан, допомагав протестувальникам, будував барикади. Вночі 18 лютого
його застрелили під час першого
штурму біля Будинку профспілок.
У нього залишилась донька та вагітна дружина. Поховали Сергія у
с. Чабани Київської області.

Народився у м. Сміла Черкаської області. Згодом родина
переїхала до м. Фастів Київської
області. Відбув строкову службу.
Працював електромонтером на
підприємствах Фастова. Займався вільною боротьбою. Від 2000
р. — приватний підприємець. Активний громадський діяч, учасник «Помаранчевої революції»
2004 року, податкового Майдану
2010 р. Член 7-ої сотні Самооборони Майдану. Загинув від кулі
снайпера. Залишив стареньку
матір, дружину і двох синів.

Ткачук Ігор

Дигдалович Андрій

Бондарчук Сергій

Пасхалін Юрій

Чернявський Дмитро

3 червня 1973 — 20 лютого 2014

9 вересня 1961 — 20 лютого 2014

18 січня 1984 — 19 лютого 2014

5 березня 1992 — 13 березня
2014

Народився у с. Носачів Черкаської обл. Навчався у м.
Сміла та був вихованцем Школи
олімпійських резервів у Харкові
— займався штангою. Згодом
мешкав у Києві, де працював на
приватному підприємстві. Разом
із колегами ходив на Майдан. Загинув 19 лютого від вогнепальних
поранень. Залишив стареньку
маму, дружину і 7-річного сина.

Родом із Донеччини. Навчався
на магістратурі в Львівському
національному університеті.
13 березня Дмитро був одним
із учасників мітингу за єдність
України в Донецьку. Отримав там
ножове поранення в сутичках із
проросійськими активістами,
від якого й помер. Був єдиним
сином своїх батьків.

Мешкав у селі Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області. Засновник і
директор туристичного клубу
«Золоте Руно». Активний громадсько-політичний діяч: був
головою районної організації ВО
«Свобода», депутатом Городенківської районної ради, а на
Майдані — сотником ІваноФранківської сотні Самооборони
ВО «Свобода». 18 лютого загинув
від гранати. Залишив дружину і
двох дітей.

Точин Роман
6 серпня 1969 — 20 лютого 2014

1 вересня 1975 — 20 лютого 2014

Народився у м. Городок Львівської області. Підприємець,
власник магазину. Учасник Помаранчевої революції. Приїздив
на Майдан у найважчі моменти,
був охоронцем барикад. Востаннє приїхав 19 лютого. Застрелений на вул. Інститутській. Залишив трьох дітей: двох доньок і
сина. Похований у рідному місті.

Мешканець м. Ходорів Львівської
області. Член ВО «Свобода». Підприємець, займався будівельним
ремонтом. Приїхав на Євромайдан 1 грудня, після побиття
студентів силовиками. Належав
до сотні, що охороняла першу
барикаду на вул. Інститутській.
Загинув від вогнепального поранення. Залишив дружину, двох
дітей і стареньку маму. Похований у Ходорові.

Народився у м. Калініград, Росія.
Мешкав у с. Велика Кам’янка
Івано-Франківської області. Займався будівництвом, реставрацією меблів. Любив плести
бісером. На Майдані від січня.
Загинув внаслідок вогнепального
поранення. Залишив стареньку
маму, дружину й трьох дітей.

Мешканець с. Сокільники Пустомитівського району Львівської
області. Будівельник. Перебував
на Майдані упродовж трьох
місяців, належав до сотні Самооборони. Був травмований в око,
з лікарні знову повернувся на
Майдан. Поцілений снайпером у
груди, коли виносив пораненого.
Куля пробила бронежилет наскрізь. Залишив двох доньок.

Мешканець м. Старокостянтинів
Хмельницької області. Викладав фізику та астрономію у
місцевій гімназії. Голова міської
організації ВО «Свобода». Загинув від пострілу в спину на
вул. Інститутській, коли виносив
з-під обстрілу пораненого юнака
з Шепетівки. Залишив дружину і
дорослого сина.

Прохорський Василь

Шаповал Сергій

Плеханов Олександр

Царьок Олександр

Чаплінський Володимир

Случак Євген

4 травня 1980 — 18 лютого 2014

5 червня 1969 — 18 лютого 2014

7 березня 1991 — 18 лютого 2014

29 січня 1959 — 20 лютого 2014

13 січня 1970 — 20 лютого 2014

1983 — 22 лютого 2014

Народився на Чернігівщині. Згодом переїхав до Києва. Допомагав із постачанням медикаментів
на Майдан. Загинув внаслідок
кульового поранення.

Киянин. Відбув строкову службу,
працював охоронцем у компанії
«Золоті ворота». Член Самооборони. Загинув біля Будинку
офіцерів від двох вогнепальних
поранень. Залишив стареньку
маму та доньку-школярку.

Студент 5 курсу архітектурного
факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. Захоплювався танцями. Помер у 17-й лікарні
м. Києва внаслідок кульового
поранення. Не дожив лише два
дні до вручення диплому.

Мешканець с. Калинівка
Київської області. Оборонець
Майдану. У першій лаві відтісняв
«Беркут» від барикад. Загинув від
вогнепальних поранень на вулиці
Інститутській. У Олександра залишилось п’ятеро дітей.

Мешканець м. Обухова Київської
області. Володимир працював
на заводі. На Майдані був від
перших днів. 20 лютого на вулиці
Інститутській загинув від кулі
снайпера. Залишив дружину та
двох дітей.

Мешканець Кремечука, підприємець. Брав участь у протистояннях на Майдані. Але загинув
внаслідок вибуху пристрою, який
він привіз як трофей і намагався
знешкодити.

Наболіле

До ветеранів Другої світової війни

Олександр ШУГАЙ
Не впавши в боях на коліна,
Чи знали, скривавлені ви,
Що прийде біда не з Берліна, —
Удару чекати з Москви?

Чи снилося вам на розпутті
Страшної тієї війни,
Що візьме у Гітлера Путін
Пощерблений меч сатани?
Чи відали в День Перемоги,
Що кривдам немає кінця —

Війни світової тривоги
Постукають знову в серця?
Чи знали про це, чи не знали,
Заради нащадків гуртом
Ставайте супроти навали
Живим непохитним щитом!

Стрічка новин 10-17.04.2014
(Початок на стор. 2)
Як повідомив один із керівників контррозвідки СБУ Віталій Найда, збройний напад на працівників
СБУ у Слов’янську, під час якого
один представник спецслужби загинув і троє дістали поранення,
вчинила диверсійна група під керів-

ництвом російського офіцера Ігоря
Стрєлкова. У Слов’янськ увійшло
кілька бойових десантних машин
під російськими прапорами: особи
в камуфляжах стверджують, що це
українська техніка, відбита у військових.
Далі — див. стор. 10

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00, 07:00, 08:00
Новини
06:20, 06:40, 07:45,
08:20, 08:40 Гiсть студiї
07:20, 00:30 Країна
on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50 Клiп учасника
ПКЄ-2014
10:05, 15:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:40 Творчий вечiр
В.Крищенка «Десять
заповiдей Господнiх»
14:05 «Мiнi свiт краси
України 2013»
17:55 Про головне
18:30 Х/ф «Лех
Валенса»
21:30 Концертна
програма «Святкова
Великодня»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:00 «ТСН-Тиждень»
07:10 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
13:20 Т/с «Красунчик»
17:15 «Вечiрнiй
квартал 2014»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 Х/ф «Острiв
везiння»
22:00 Х/ф «Звичка
розлучатися»
23:45 Х/ф «Я, робот»

06:05 Свiтанок
07:10 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:00 Факти тижня
09:40 Х/ф «Чорнильне
серце»
11:30 Х/ф «Бiблiотекар.
У пошуках Списа Долi»
13:20 Х/ф
«Бiблiотекар-2.
Повернення до
Копалень царя
Соломона»
15:05 Х/ф
«Бiблiотекар-3.
Прокляття Юдиного
потиру»
16:55 Х/ф «Люди у
чорному»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:15 Х/ф «Люди у
чорному-2»
21:55 Х/ф «Люди у
чорному-3»
23:50 Х/ф «Шоу
починається»

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
Смачно!»
07:10 «Київ музика»
08:00 «СТН-спорттижневик»
08:20, 10:20, 22:50
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30 «Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:00 «Актуальна
тема»
15:20, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «Фестиваль
«Мелодiя двох
сердець»
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:20 Х/ф «Погана
поведiнка»
00:45 Х/ф
«Вiфлеємська зiрка»

06:10, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 Х/ф «Жiноче
царство»
12:50, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:25 «Детектор
брехнi - 5»
23:40 Х/ф «Звiдки
беруться дiти?»

06:25 Х/ф «Пiдкидьок»
07:40, 23:50 «Кумири»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
09:30 Захоплююча
зоологiя
10:00 Х/ф «Свєтiк»
11:45 Пiснi нашого кiно
13:00 Народженi
вбивати
14:15 Дикi кiшки
Трента Барклi
16:00 «Весна
прийшла». Творчий
вечiр Н. Бучинської і Н.
Петраша
17:00 Слони, котрi
бiжать
18:00 Iкони
тваринного свiту
18:55 «Погода»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Фiларет
20:00 Пророки
наукової фантастики
21:00 Х/ф «Асса»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,

07:15 Х/ф «Крутий»
09:00 Т/с «Вiдбиток
любовi»
14:00, 17:45 Новини
13:00 Х/ф «Коханець
для Люсi»
07:15, 07:35, 08:10,
15:00 Т/с «Пiти, щоб
08:35 «Ранок з
повернутися»
IНТЕРом»
19:00 Подiї
19:45 «Говорить
09:20, 12:25 Т/с
Україна»
«Безсоння»
21:00 Д/ф «Планета
14:20 «Судовi справи» мавп. Куди зникають
розумнi дiти»
15:15 «Жди меня»
22:30 Х/ф «Форсаж»
18:05 Ток-шоу
00:30 М/ф «Бунт
«Стосується кожного» вухатих»

06:10, 08:00 Наша
географiя
06:30, 08:15, 13:00
Служба новин «Хвиля»
08:55 Рукодiлля для
дiтей
09:35, 12:40 180
градусiв
11:15 Аквапанорама
11:45 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Жуковський»
15:10 М/ф «Варавва»
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:40 М/с «Пригоди
Робiка»
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00, 22:30 Як
працюють машини
19:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
21:00 Молода гвардiя
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Веселка»

06:55, 14:00 Втекти вiд
погонi
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Наука
магiї
09:10 Не намагайтеся
повторити
10:05, 10:35 Шукачi
скарбiв Америки
11:00 Будiвництво
хмарочоса «Шард»
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Швидкi та гучнi
16:00 Махiнатори
17:00 Беар Грiллз:
вибратися живим
18:30 Як це
влаштовано?
19:00, 19:30 Мисливцi
за релiквiями
20:00 Реальнi
далекобiйники
21:00 Iсландiя
22:00 Голi та наляканi
23:00 Клондайк

Найшвидше
еволюціонують
сантехніки. Кожен приходить
на порядок
розумніший від
попереднього
і запитує: «Що
за ідіот вам це
робив?»

08:30, 09:00, 12:00,

19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Iнквiзитор»
23:50 Х/ф «Картковий
будинок 2»
00:55 Х/ф «Заручниця
2»

— Мені так подобається те,
чим я займаюся.
— А чим ти
займаєшся?
— Нічим.
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Право на захист
10:30, 16:05, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «МонтеКрiсто»
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:45 Українського роду
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:50 Х/ф «Травневий
дощ»
12:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
14:45 Х/ф «Спортлото
82»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кухня.
Новий сезон»
22:15 «Мiняю жiнку
- 9»
00:10 Т/с «Лiкар мафiї»

06:50 Т/с «Опери»

07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Слони, котрi
бiжать
10:00, 20:00 Пророки
наукової фантастики
11:15 Вiчна загадка
Страдiварi
12:25 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:10, 16:00
Захоплююча зоологiя
13:45 «Кумири»
14:00 Iкони
тваринного свiту
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Андрiй Баль
21:30 QUEEN. Рок покоролiвськи
22:45 Монстри
всерединi мене

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 20:30
Т/с «Iнквiзитор»
13:45, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
15:00 «Судовi справи»
15:55 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Картковий
будинок 2»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Особиста справа»
22:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар»

Гримм»
09:50 Х/ф «Людинапавук»
12:10 Х/ф «Людинапавук 2»
14:55 М/ф «Монстр у
Парижi»
16:50 М/ф «Iванцаревич i сiрий вовк»
18:40 Уральськi
пельменi
20:00 Ревiзор
22:45 Страстi за
Ревiзором
00:05 Педан-Притула
шоу

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:55, 11:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
08:15, 08:35, 19:45, 22:40,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
17:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Тема/Хроника

06:10 «Обережно,
модерн!»
06:55 Х/ф
«Перехрестя»
09:00 Т/с «Дiльниця»
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф
«Шанхайський
полудень»
23:35 Х/ф
«Мегалодон»

Дозрів пекельний план:
поливати
калюжі, які залишаються за
котом, валеріаною. Нехай теж
мучиться!

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:20 М/с
«Смiшарики»
08:50 Х/ф «16 бажань»
10:25 Х/ф «Мама
оголошує страйк»
12:10 Х/ф «Робiн Гуд»
14:40 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Шрек 2»
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 Х/ф
«Холостяцька вечiрка
у Лас-Вегасi»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:55 Т/с «Росiйський
хрест»
09:25 Х/ф «Спокута»
11:10 Х/ф
«Невiрнiсть»
12:40 Т/с «УГРО - 5»
16:40 Т/с «Зоннентау»
23:45 Т/с «Банши»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю»

Якщо поруч із
вами відбувається виверження вулкана
і вам уже пізно
тікати, застигніть у незрозумілій позі
— зламайте
мозок археологам.

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с
«Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:55 М/ф «Хоробрик
- пернатий спецзагiн»
11:10 Х/ф «Програма
захисту принцес»
12:50 Вiталька
15:10, 21:00 Країна У
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:05 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
23:45 Дурнєв+1

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 В пошуках
iстини
10:50, 21:30 Iдеї, що
перевернули свiт
12:30 Дика Бразилiя
15:30 В пошуках
пригод
18:30 Епiдемiя. Атака
з космосу
19:30 Дурман
Всесвiту
20:30 Лабораторiя
древнiх богiв
00:30 Покер

Зрозумів
одну життєву
мудрість: одяг
і килими треба
купувати під
колір шерсті
свого кота.

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Пiдiрвати СРСР.
Ядерний апокалiпсис»
12:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 «Шукачi»
16:25 «Цариця небесна.
Iкона Володимирської
Божої Матерi»
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:05 Д/ф «Вiд Петра
до Миколи. Традицiї
росiйських полкiв»
23:55 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
08:45 Факти. Ранок
07:05 «Просто!
09:15, 19:25
Смачно!»
Надзвичайнi новини
07:10 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
09:55 Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Прокурорська
«Столичнi телевiзiйнi
перевiрка»
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
12:05, 13:20 Х/ф
17:40 «Вiдкритий
«Кiлери»
мiкрофон»
12:45, 15:45 Факти.
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
День
13:20 «Громадська
14:30, 16:15
приймальня»
Т/с «Бомбило.
15:10, 23:25 Т/с
Продовження»
«Шляхи Iндiї»
16:50 Т/с «Братани-2» 16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
18:45 Факти. Вечiр
17:10 «Зроблено у
20:15 Дiстало!
Києвi»
21:20 Свобода слова 19:20, 23:20 «Мiська
варта»
00:10 Х/ф
21:25, 00:45 «Київськi
«Пiдривники»
iсторiї»

Раніше я любила літо, а потім
зрозуміла, що
літо може бути
в будь-яку пору
року, були б
гроші. Тепер я
люблю гроші.

07:40 Х/ф «Брати
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06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 У свiтi
справдженої мрiї
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:15 Чекаю гостей
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф
«Попелюшка»
15:05 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00, 22:30 Реальний
свiт
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Депутат
Балтики»

06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:05 Х/ф «Звiдки
беруться дiти?»
11:45, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:35, 00:50
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:35, 14:05 М/с
«Панда Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 00:10 Т/с
«Щасливi разом»
15:00 Т/с «Вiолета»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
01:10 Т/с «Друзi»

Вчителька образотворчого мистецтва говорила, що я не вмію
малювати. Нещодавно я був на
виставці імпресіоністів і зрозумів,
що вона зламала мені кар’єру.
***
— Хворий, прокиньтесь — треба
прийняти снодійне…

06:25 Х/ф «Наказ:
вогонь не вiдкривати»
07:55 Т/с «Зоннентау»
06:55 Беар Грiллз:
15:00, 19:00, 21:40
вибратися живим
«Свiдок»
07:50 Як це
15:15 Т/с «Даїшники»
19:30 Т/с
зроблено?
«Охоронець»
08:15 Реальнi
22:00 Т/с «Грабуй
далекобiйники
награбоване»
09:10 Майбутнє з
23:45 Т/с «Банши»
Джеймсом Вудсом
00:45 Т/с «NCIS:
10:05, 10:35 Мисливцi полювання на
вбивцю»
за релiквiями
06:00, 20:00 Швидкi
та гучнi

11:00 Iсландiя
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Як
влаштована Земля
21:00 Махiнатори
22:00 Колекцiонери
авто
23:00 Клондайк
00:00 Top Gear

Ну і кoлeктив!
Один прикидається
розумним, щоб
більше платили, а інший —
дурником, щоб
менше працювати.

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
13:10, 18:35, 19:45,
22:10, 22:45, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:55 Єралаш
10:20, 21:00 Країна У
12:10, 21:55 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем»
14:20 Панянкаселянка
16:00 Дайош
молодьож!
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:05 Розсмiши комiка
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:10 «Обережно,
модерн!»
06:30 Х/ф
«Торпедоносцi»
08:30 Т/с «План Б»
16:30 Т/с
«Солдати-15»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пильна
робота»
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Атлетiко
- Челсi. Пряма
трансляцiя
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня
00:45 Х/ф
«Мегалодон»

Геній ніколи не
скаже, що він
геній. По собі
знаю.

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30, 20:20 В
пошуках iстини
08:20 Таємнi знаки
09:10, 17:00 Путiвник
пригод
10:10, 17:50 В
пошуках пригод
11:00 Дика Францiя
12:00, 23:40
Найдивовижнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 18:40
Фантастичнi iсторiї
15:20, 19:30 Дiти
Гiтлера
16:10, 22:50
Мегаспоруди
21:10 Дика Бразилiя
00:30 Вiйна всерединi
нас

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 «Мультфiльми»
09:20 М/с
«Смiшарики»
09:50 Х/ф «Мама
оголошує страйк»
11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Фокус-покус.
Чарiвнi таємницi»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «Цариця небесна.
Iкона Казанської Божої
Матерi»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:05 «Спецiальний
кореспондент»
00:00 «Гра в бiсер»
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19 квітня

ТЕЛЕпрограма

2014 року

06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Включення з КМУ
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:45, 16:05, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:35 Т/с «МонтеКрiсто»
13:30 Армiя
13:40 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
14:10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:25, 20:55
«Чистоnews»
10:40 «Красуня за 12
годин - 2»
11:40 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
14:40, 21:10 Т/с
«Кухня. Новий сезон»
15:40 «Свати - 5»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Чотири весiлля
- 3»
00:05 Т/с «Лiкар мафiї»

06:05 Свобода слова

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
09:15, 19:25
Смачно!»
Надзвичайнi новини
07:10 «Київ музика»
10:05, 13:20 Т/с
08:00, 15:00, 17:00,
«Прокурорська
19:00, 21:00, 23:00
перевiрка»
«Столичнi телевiзiйнi
12:45, 15:45 Факти.
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
День
17:40 «Вiдкритий
13:30 Дiстало!
мiкрофон»
14:30, 16:15, 20:15
08:30, 19:25, 22:00
Т/с «Бомбило.
«Столиця»
Продовження»
13:20 «Громадська
16:50 Т/с «Братани-2» приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
22:05 Кримiнальна
16:10, 18:00 «У центрi
Україна
уваги»
23:00 Х/ф «Я 17:10 «Київськi iсторiї»
легенда»
19:20, 23:20 «Мiська
00:50 Х/ф «Гуркiт
варта»
грому»
21:25 «Мiсто добра»

07:35, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:55 «Зiркове
життя. Вiдчайдушнi
домогосподарки»
09:45 «Зiркове життя.
Розплата за гордiсть»
10:40, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:35 «МастерШеф
- 3»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:25 «Хата на тата»

06:30, 09:35, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
10:00, 20:00 Пророки
наукової фантастики
11:00 QUEEN. Рок покоролiвськи
12:25 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10 Захоплююча
зоологiя
14:00 Монстри всерединi
мене
16:00 Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Андрiй Баль
21:30 JIMI HENDRIX.
Незакiнчена iсторiя
22:40 НЛО: факти i
фальсифiкацiї
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 20:30
Т/с «Iнквiзитор»
13:45, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
15:00 «Судовi справи»
15:55 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:50 Т/с «Картковий
будинок 2»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Особиста справа»
22:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар.
Повернення»

06:55, 14:00 Гра на
життя
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Код
10:05, 10:35 Вантажнi
вiйни
11:00, 16:00
Махiнатори
12:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00, 15:30 Автолiйцi
17:00 Рух по
бездорiжжю
18:30 Як це
влаштовано?
19:00, 19:30, 21:00,
21:30 Мисливцi за
складами
20:00, 20:30 Битви за
контейнери
22:00, 22:30
Лiквiдатор
23:00 Клондайк

08:45 Факти. Ранок

— Дівчино,
ви так схожі
на мою третю
дружину!
— Так? І скільки ж у вас їх
було?
— Дві...

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 Шкiльнi iсторiї
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:15 Наша географiя
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф
«Неспокiйне
господарство»
15:05 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
18:00 Будьте здоровi!
22:30 Як працюють
машини

ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2014 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:45, 16:35, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:40 Т/с
«МонтеКрiсто»
13:35 Кордон держави
13:50 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Ближче до народу
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:35
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:25, 20:55
«Чистоnews»
10:40 «Красуня за 12
годин - 2»
11:40 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
14:40, 21:10 Т/с «Кухня.
Новий сезон»
15:40 «Свати - 5»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Автомайдан.
Фiльм об’єднання
«Вавилон-13»
22:55 «Пожежа в
будинку профспiлок.
Фiльм об›єднання
«Вавилон-13»

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00 Пророки наукової
фантастики
11:00, 21:30 JIMI
HENDRIX. Незакiнчена
iсторiя
12:25 Щоденник для
батькiв
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
14:00, 22:40 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Джуна
20:00 Навколо свiту на
повiтрянiй кулi
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 20:30
Т/с «Iнквiзитор»
13:45, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом

06:50, 16:50 Т/с
«Братани-2»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:05, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Кримiнальна
Україна
14:30, 16:15, 20:15
Т/с «Бомбило.
Продовження»
18:45 Факти. Вечiр
22:05 Клан
23:00 Х/ф «Острiв
доктора Моро»

Найбільша студентська брехня: “Список
використаної
літератури”.

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Особиста справа»
22:00 Подiї дня
Каневським»
23:30 Т/с «Глухар.
15:00 «Судовi справи» Повернення»
15:55 «Сiмейний суд»
Про дві речі
16:50 Т/с «Жiночий
жінка шкодує
лiкар»
все життя: “На18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» віщо я вийшла
19:05 Т/с «Поки
за нього заміж”
станиця спить»
і “Чому я не ви20:00 «Подробицi»
йшла за нього
23:50 Х/ф «Картковий заміж?»
будинок 2»

06:35, 14:00 М/с
«Панда Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
15:00 Т/с «Вiолета»
15:55 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
23:05 Т/с «Щасливi
разом»
00:05 Т/с «Друзi»

Із пояснювальної щодо запізнення на роботу:
«Невдало встав, упав на подушку, придавило ковдрою, «вирубало» на годину».

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Охоронець»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 3»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»
23:45 Т/с «Банши»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю»

Дівчина, що
зірвалася з дієти, на смерть
загризла торт.

Вишгород
2+2
06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 15:35,
18:35, 19:45, 22:40, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Зооакадемiя
17:35 Арсенал
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
00:35 Новини Київщини

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:55 Єралаш
10:20 Одна за всiх
12:10, 21:55 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем»
14:20 Панянка-селянка
16:00 Дайош молодьож!
17:15, 20:00 Т/с «Кухня»
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:05 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с «Солдати-15»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Здоров’я
бажаю»
11:10 Д/п «В пошуках
нової землi»
12:10 Д/п «Таємниця
вiрусу смертi»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «МИ-8»
15:20 Д/п «Зафронтовi
розвiдники»
16:00 Д/п «Технодром»
16:30 Т/с «Солдати-17»
19:00 Т/с «Пильна
робота»
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
23:25 Х/ф «Крокодил»

07:30, 20:20 В
пошуках iстини
08:20 Таємнi знаки
09:10, 17:00 Путiвник
пригод
10:10, 17:50 В
пошуках пригод
11:00 Таємнича
Латинська Америка
12:00, 23:40
Найдивовижнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 18:40
Фантастичнi iсторiї
15:20, 19:30 Дiти
Гiтлера
16:10, 22:50
Мегаспоруди
21:10 Дика Британiя
22:00 Дивовижна Iндiя
00:30 Покер

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 «Мультфiльми»
09:20 М/с
«Смiшарики»
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Дуель з вiрусом.
Врятувати людство»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «Цариця небесна.
Iкона Феодоровської
Божої Матерi»
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:05 «Викрадення
Європи»
23:55 «Культурна
революцiя»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
Смачно!»
07:10 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Прогулянки
мiстом»

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:05 Х/ф «Птах
щастя»
10:50, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:50, 00:10
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:25 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
09:00 Будьте здоровi!
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55, 12:40 Феєрiя
мандрiв
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
13:45 Х/ф «Льотчики»
15:05, 21:00 Молода
гвардiя
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 Шуба-дубаZOO!!!
17:20 Студентський
квиток
17:35 Кордони
18:00 Реальний свiт
22:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
23:40 Х/ф «Мiчурiн»

06:55, 14:00 Рух по
бездорiжжю
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45, 10:05,
10:35 Мисливцi за
складами
09:10 П’ятiрка
найкращих
11:00, 11:30 Битви за
контейнери
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00, 15:30 Класика з
Пiвденного пляжу
16:00 Махiнатори
18:30 Як це
влаштовано?
19:00, 19:30 Завзятi
рiелтори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Золото
льодовикiв
23:00 Клондайк

06:35, 14:05 М/с
«Панда Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
10:00, 23:05 Т/с
«Щасливi разом»
15:00 Т/с «Вiолета»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
00:05 Т/с «Друзi»

Студенти вузів діляться на три
категорії:
студенти, що навчаються із задоволенням;
студенти, що вчаться без задоволення;
студенти, що із задоволенням не
навчаються.

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 18:35,
19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
«Свiдок»
Гарфiлда»
07:20 М/с
09:00 «Випадковий
«Лалалупси»
свiдок»
07:45 Мультик з
10:00 Т/с «Мовчазний Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
свiдок»
11:20 Т/с «Детективи» мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
12:55 Т/с
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
«Охоронець»
пташки»
15:00, 19:00, 21:40
09:55 Єралаш
«Свiдок»
12:10, 21:55 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем»
15:15 Т/с «Таємницi
14:20 Панянкаслiдства - 3»
селянка
19:30 Т/с «Охоронець 15:10 Вiталька
16:00 Дайош
- 2»
молодьож!
22:00 Т/с «Менталiст
17:15, 20:00 Т/с
- 5»
«Кухня»
18:10, 22:50 Т/с
23:45 Т/с «Банши»
«Свiтлофор»
00:45 Т/с «NCIS:
19:05 Розсмiши комiка
полювання на
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а
вбивцю»

05:30 Х/ф «Даурiя»
08:30 Ранковий

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-17»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Мафiя
безсмертна»
11:10 Д/п «Битва за
життя»
12:10 Д/п «Сироватка
правди»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «Вiтчизнянi
гранатомети»
15:20 Д/п «Зафронтовi
розвiдники»
16:00 Д/п
«Технодром»
19:20 ЧУ 20 Тур.
Волинь - Металiст
21:30 Огляд Лiги
Чемпiонiв
22:00 Лiга Європи
УЄФА. 1/2 фiналу.
Бенфiка - Ювентус

07:30, 20:20 В
пошуках iстини
08:20 Таємнi знаки
09:10, 17:00 Путiвник
пригод
10:10, 17:50 В
пошуках пригод
11:00 Таємнича
Латинська Америка
12:00, 23:40
Найдивовижнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 18:40
Фантастичнi iсторiї
15:20, 19:30 Дiти
Гiтлера
16:10, 22:50
Мегаспоруди
21:10 Дика Британiя
22:00 Дивовижна Iндiя
00:30 Вiйна всерединi
нас

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 «Мультфiльми»
09:20 М/с
«Смiшарики»
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Заручницi.
Маршальськi дружини»
12:05 «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «Цариця
небесна. Iкона Божої
Матерi «Неупиваєма
чаша»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:05 «Живий звук»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 19:15 Час-Ч
10:10 Не вiр худому
кухарю
10:45, 16:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:55
Дiловий свiт
12:40 Т/с «МонтеКрiсто»
13:40 Вiра. Надiя.
Любов
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Вiчний вогонь
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
19:30, 21:25 Шустер
LIVE

07:00, 08:00, 09:00,
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
07:10, 08:05, 09:10
«Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:25 «Чистоnews»
10:40 «Красуня за 12
годин - 2»
11:40 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
14:40 Т/с «Кухня.
Новий сезон»
15:40 «Свати - 5»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:30 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
22:20 «В мережi»
23:25 Х/ф «До дива»

06:30, 07:30, 08:30,
06:55 Т/с «Братани-2» 06:00, 10:00, 11:15,
06:55 Х/ф «До Чорного 07:00 Пiдйом
08:45 Факти. Ранок
08:00, 10:00, 19:00 Т/с 09:30, 10:30, 11:30,
12:45 «Мультляндiя» моря»
12:30, 13:30, 14:30,
09:15, 19:25
«Воронiни»
07:05 «Просто!
15:30, 16:30, 17:30,
08:15, 18:30
Надзвичайнi новини
09:00, 17:00 Т/с «Не
Смачно!»
18:30, 22:30 Час.
10:05, 13:20 Т/с
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
07:10 «Київ музика»
Важливо
«Прокурорська
14:05
М/с
«Панда
08:00, 15:00, 17:00,
06:35, 07:10, 08:10,
про зiрок»
перевiрка»
Кунг-Фу»
19:00, 21:00, 23:00
22:35 Бiзнес-час
12:45, 15:45 Факти.
09:40 Х/ф «Особистi
15:00
Т/с
«Вiолета»
06:40, 18:10 Мiсцевий
«Столичнi телевiзiйнi
День
час
16:00
Т/с
«Татусевi
обставини»
новини»
13:35, 16:15 Т/с
07:00, 08:00, 09:00,
дочки»
08:20,
10:20,
18:00,
22:00
«Вiкна«Туман»
10:00, 11:00, 12:00,
18:00 Репортер
16:50,
17:40,
21:25
18:45 Факти. Вечiр
13:00, 14:00, 15:00,
Новини»
18:20 Абзац!
«Вiдкритий
мiкрофон»
20:15 Т/с «Бомбило.
16:00, 17:00, 18:00,
22:40
Х/ф
20:00,
22:40
«Холостяк
08:30,
19:25
Продовження»
22:00 Час новин
«Американський
«Столиця»
22:05 Х/ф «Вбити
07:15, 08:15, 08:35,
- 4»
пирiг»
16:35, 18:35, 19:45,
Бiлла»
13:20 «Громадська
01:15 Х/ф «Птах
00:25
Х/ф
«Удар
по
22:40 Тема/Хронiка дня
00:05 Х/ф «Вбити
приймальня»
цнотливостi»
07:45, 18:20 Час спорту
щастя»
Бiлла-2»
15:10, 23:25 Т/с
08:45 Трансмiсiя«Шляхи Iндiї»
новини
Яка б фігня не
— Чому в Україні немає м’яса?
16:10, 18:00 «У центрi
10:10, 10:35, 11:15,
сталася, за— Тому, що свині вийшли в
уваги»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
вжди знайдеть- 17:10 «Прогулянки
люди, корови вийшли заміж, коз- Пiдсумки дня
17:35 Не перший
мiстом»
ся той, хто
ли одружилися, барани захисти- погляд
19:20, 23:20 «Мiська
скаже: «Я знав, варта»
ли десертацію і керують країною, 19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
що так буде»
а кури здохли від сміху.
21:35 «Столиця.
22:10 Особливий
Спецпроект»
погляд

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:00, 20:00 Навколо
свiту на повiтрянiй кулi
11:00, 21:30 JIMI
HENDRIX. Незакiнчена
iсторiя
12:25 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
14:00, 22:40 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Джуна
00:00 Х/ф «Iван
Грозний»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25 Т/с
«Iнквiзитор»
13:40, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:35 «Судовi справи»
15:50 «Сценарiї
кохання»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Самотнi
серця»
00:20 Д/ф «Руйнуючи
кордони»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Пiти, щоб
повернутися»
13:00 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10,
22:30 Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Майдан. Крапка
вiдлiку
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «Глухар.
Повернення»

Хочу цього
літа поїхати за
кордон. Це у
мене, знаєте,
традиція така
— щоліта хотіти за кордон.

06:10, 23:30
Астропрогноз
06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
12:40 Шуба-дубаZOO!!!
13:45 Х/ф «Максимка»
15:00, 22:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Як працюють
машини
23:40 Х/ф «Друзi»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30 Ну слуху
07:00 Шустер LIVE
11:50, 20:50 Час-Ч
12:00 Д/ф «Справа
Менделя Бейлiса»
12:45, 16:20, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:25 Моменти життя
15:25 Театральнi
сезони
17:40 В гостях у
Д.Гордона
18:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:30 Країна on line

08:15 Х/ф «Жорстокий 06:35 Х/ф «Загубленi у
космосi»
романс»
08:45 Зiрка YouTube
11:15, 19:30
09:55 Дача
«Телевiзiйна служба
10:50 Х/ф «Живий чи
новин»
мертвий»
12:15 Х/ф «Весна в
12:25, 13:20, 20:05 Т/с
«Вiйськова розвiдка»
груднi»
12:45 Факти. День
20:15 «Українськi
18:45 Факти. Вечiр
сенсацiї. Русские
19:15 Надзвичайнi
идут!»
новини. Пiдсумки
21:20 Х/ф «Титанiк»
22:05 Х/ф «Вавилон
01:10 Х/ф «Братство
н.е.»
23:55 Х/ф «Одинак»
вовка»

07:30 «Будь в курсi!»
09:00 Навколо свiту на
повiтрянiй кулi
10:15 Х/ф «Ночувала
хмаринка золота»
12:40 За сiм морiв
13:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiї
16:00 Iкони тваринного
свiту
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 Психологiя
поведiнки тварин
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 Пошуки зниклих
Майя
21:00 LED ZEPPELIN.
Рок вiд А до Я, невiдома
iсторiя
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Полювання
Ханта»

08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:35 Д/ф «Кличко.
Українська мрiя»
09:30 Новини
10:00 Д/ф «Юрiй Яковлєв.
Смiшний. Серйозний.
Справжнiй»
10:55 Х/ф «Доля»
14:15 Т/с «Метелики»
18:05 Х/ф «Ти будеш моєю»
20:00, 01:40 «Подробицi»
20:35 «Великий бокс.
Володимир Кличко - Алекс
Леапаї»

Дуже тупа ситуація.
Знайшла оголошення про продаж сокири.
І тепер розумію, що я повинна
подзвонити абсолютно незнайомій людині і домовитися про
зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона прийде з сокирою.

07:00, 19:00 Подiї
07:10 Х/ф «Аврора»
09:20 Т/с «Особиста
справа»
15:00 Х/ф «45 секунд»
17:00, 19:40 Т/с
«Танкiсти своїх не
кидають»
21:40 Х/ф «Жила собi
любов»
23:40 Х/ф «Свiй чужий»
01:40 Д/ф «Чорнобиль
3828»

Міліціонер зупиняє студента і
просить пред’явити документи:
— Та-а-ак, не працюємо значить…
— Так, не працюємо.
— Та-а-ак, грошенята державні
проїдаємо значить…
— Угу, проїдаємо…
— Та-а-ак, студенти ми значить…
— Ні, вибачте, але студент лише
я.

06:55, 14:00 Хлопцi з
Юкону
07:50, 18:00, 04:10 Як
це зроблено?
09:10 Переломний
момент
10:05, 10:35 Завзятi
рiелтори
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Американський
чоппер
17:00 Виживання без
купюр
18:30 Як це
влаштовано?
19:00, 19:30 Що у вас
у гаражi?
20:00 П’ятiрка
найкращих
21:00 Неймовiрний
хмарочос
22:00 Чому? Питання
свiтобудови
23:00 Клондайк

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
13:00 Т/с «Охоронець
- 2»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 4»
19:30 Х/ф «Оголошенi
у розшук»
21:50 Х/ф «Сонна
лощина»
23:45 Х/ф «Поцiлунок
дракона»

Косметика —
це така річ,
яка допомагає
жінці не лякати
оточуючих своєю природною
красою.

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:55 Єралаш
12:10, 21:50 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем»
14:20 Панянкаселянка
15:10 Iкона стилю
16:00 Дайош
молодьож!
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Х/ф «Люди-Iкс»
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с
«Солдати-17»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:40 Х/ф
«Призначаєшся
онукою»
12:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:50 «Облом UA.
Новий сезон»
19:00 Т/с «Тарас
Бульба»
22:15 Х/ф «Захисник»
00:05 Х/ф «Людинаакула»

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 «Мультфiльми»
09:20 М/с «Смiшарики»
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30 «Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
20:20 «КВК-2014»
22:40
«Прожекторперiсхiлтон»
23:10 Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»

Викладач в інституті питає студентів:
— Яка жінка була першим льотчиком?
Голос із задньої парти:
— Баба Яга.

07:30, 20:20 В
пошуках iстини
08:20 Таємнi знаки
09:10, 17:00 Путiвник
пригод
10:10, 17:50 В
пошуках пригод
11:00 Таємницi
Пiвденного океану
12:00, 23:40
Найдивовижнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 18:40
Фантастичнi iсторiї
15:20, 19:30 Дiти
Гiтлера
16:10, 22:50
Мегаспоруди
21:10 Дика Британiя
22:00 Дивовижна Iндiя
00:30 Вiйна всерединi
нас

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Роза з шипами
для Мiрей. Росiйська
француженка»
12:15 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «Росiйськi святi»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:55 «Прямий ефiр»
20:50 «Двобiй»
22:20 Х/ф «Географ
глобус пропив»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35 «Актуальна
тема»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:50 «Концерт
М.Поплавського «Я українець»
19:00, 21:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
19:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:30 «Столиця»
21:20 Х/ф «Мiсце
аварiї. Сiм’я в
небезпецi»
23:00 Х/ф «Мертва
тиша»

07:05 «Караоке на

06:30, 08:30 Служба
новин «Хвиля»
07:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
09:25 180 градусiв
11:15 Чекаю гостей
11:45 Шуба-ДубаZOO!!!
13:05 Кордони
13:45 Студентський
квиток
14:00 Молода гвардiя
15:00, 22:30 Моя
тема з Андрiєм
Федюшиним
16:00 Вiдбиття
16:30 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 М/с «Пригоди
Робiка»
18:30 Х/ф «Музична
iсторiя»
20:00 Реальний свiт
20:30 Феєрiя мандрiв
21:05 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
23:40 Х/ф «Алiтет iде
в гори»

06:00, 11:30 Швидкi

07:55 Т/с «Вулицi

та гучнi

розбитих лiхтарiв - 3»

07:50, 16:00 Золота

11:30 «Речовий

лихоманка

доказ». Особливо

08:45, 09:10

небезпечне

Лiквiдатор

замовлення

09:40, 10:05 Битви за

12:00 «Головний

контейнери

свiдок»

14:30, 15:00 Крутiше

13:00, 18:00

не придумаєш

«Випадковий свiдок»

15:30 Як це

13:40 «Правда життя.

влаштовано?

Професiя кухар»

17:00 Золото льодiв

14:10 «Переломнi

18:00 Реальнi

80-тi»

далекобiйники

15:05 «Що робити?»

19:00 Iсландiя

16:00 Х/ф «Джек

20:00 Гра каменю

Хантер. У пошуках

21:00 Автопiдпiлля

скарбу Угарита»

22:00 Мафiя районiв

19:00 Т/с «Каменська

23:00 Клондайк

- 2»

00:00 Чому? Питання

23:00 Т/с «Повернути

свiтобудови

на дослiдування»

Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:35 «Холостяк - 4»
17:10 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»

07:30, 10:00 Ревiзор
12:50 Ревiзор постшоу
Херсон
14:10 М/ф
«Франкенвiнi»
16:10 М/ф «Легенди
нiчних стражiв»
18:05 М/ф «Як пiймати
перо Жар-птицi»
20:00 Х/ф «Людинапавук 3»
22:40 Х/ф «Широко
крокуючи»
00:10 Х/ф «Дж. Едгар»

21:20 «Таємницi
Мастершефа. Через
кухню до зiрок»
22:15 «Україна має
талант!-6» Пiдсумки
голосування»
22:45 «Детектор
брехнi - 5»
23:55 «Я соромлюсь
свого тiла»

Гидке те слово
— «стабільність», бо в
болоті також
присутня
стабільність,
однак воно не
перестає тхнути болотом.

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий
час
06:50, 14:50, 18:35,
19:15, 20:20, 22:00, 22:35
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:25, 22:25,
23:20, 00:15 Бiзнес-час
09:35 Укравтоконтинент
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя
успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
20:35 В кабiнетах
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Фiксики»
11:15 М/ф
«Повернення в Гайю»
12:45 Х/ф «Зорянi
таляри»
13:50 Х/ф «Мiсячна
принцеса»
15:35 Панянкаселянка
17:15 М/ф «Хортон»
18:40 Х/ф «Люди-Iкс»
20:30 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок»
22:40 Т/с «Секс i
мiсто»
23:40 Т/с «Ходячi
мерцi»

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом UA.
Новий сезон»
10:00 Т/с
«Розвiдники»
22:00 Х/ф «Хронiка
«Пекла»
00:05 Х/ф «Захисник»

06:30 «Мультфiльми»
09:10 М/с «Казки Ганса
Крiстiана Андерсена»
10:10 М/ф «Дон Кiхот»
11:50 Х/ф «Володарi
шторму»
14:20 «Орел i Решка.
СРСР»
18:00 Х/ф «Зоряний пил»
20:20 Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
22:50 Т/с «Надприродне»
00:30 Х/ф «Фатальна
красуня»

До зубного лікаря прийшов пацієнт
з проханням вирвати хворий зуб.
Довідавшись, скільки це коштуватиме, він вигукнув:
— Сімдесят гривень за п’ять
хвилин?!!
— Якщо хочете, я можу тягнути
зуб довше!
***
Усний іспит — це коли ти розповідаєш преподу його лекції в
перекладі гобліна.

06:00 Легенди

07:00, 10:00, 13:00
Вiстi
07:20 Х/ф «Дуель»
08:00, 00:30 В
08:55 «Планета
пошуках iстини
собак»
10:40 Темна
09:25 «Суботник»
чарiвнiсть Адольфа
10:20 «Справа
Гiтлера
майстра величає».
13:30 Дика Британiя
Iван Берсенєв
16:30 Землетрус
11:35 Х/ф «Гран-па»
зсередини
13:25 «Чесний
17:30 Мiсто бiди.
детектив»
Очима нiмцiв
14:00 «Чорнi дiри. Бiлi
18:30 Чорнобиль:
плями»
життя i смерть
14:45 «Шукачi»
академiка Легасова
15:35 «Суботнiй вечiр»
19:30 Мертва вода
17:30 «Юрмала»
20:30 Льодовиковий 19:00 Вiстi в суботу
перiод
19:45 Х/ф «Береги»
21:30 Перша свiтова: 22:55 «Бiла студiя».
Олексiй Леонов
тунелi смертi
23:40 «Романтика
23:30 Табiр смертi
романсу»
Треблiнка
бандитської Одеси
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2+2
07:05 Панянка та
кулiнар
09:10 Шеф-кухар
країни
10:20, 20:50 Час-Ч
10:30 Православний
вiсник
11:00 Канонiзацiя
Папи Йоана ХХIII та
Папи Йоана Павла II
15:20 Як Ваше
здоров’я?
16:20 В гостях у
Д.Гордона
17:35, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18:30 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:40 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»

07:40 Мультфiльм
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:05 «Маша i
ведмiдь»
12:25 «Зiркова
хронiка»
13:25 «Чотири весiлля
- 3»
14:30, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
17:15 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:30 «Свiтське життя»
00:30 «Що? Де?
Коли?»

07:00 Космонавти
07:50 Зiрка YouTube
09:00 Дивитись усiм!
09:55 Клан
10:50, 13:15 Т/с
«Дiзнавач»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Рiддiк»
22:40 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
00:45 Х/ф «Вавилон
н.е.»

06:00 Х/ф «Ночувала
хмаринка золота»
07:40, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
09:00 Пошуки зниклих
Майя
10:40 Щоденник для
батькiв
11:20 Х/ф «Шукай
вiтру»
13:25 За сiм морiв
14:25 Дикi кiшки
Трента Барклi
16:00 Iкони
тваринного свiту
17:00 «УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Клiнт Iствуд.
Влада зiрки
22:10 Х/ф «Бруднi
принади»

06:15, 12:00 «Великий
бокс. Володимир Кличко
- Алекс Леапаї»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
13:55 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
16:10 Т/с «Свахи»
18:05, 21:40 Т/с «Кохання
неочiкуване нагряне»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Без
протоколу»
23:30 Х/ф «Любов на
асфальтi»

06:30 Подiї
07:10 Ласкаво
просимо
08:00 Т/с «Дикий 4»
15:45 Т/с «Слiд»
19:00 Подiї тижня
20:45 Т/с «Iнтерни»
23:15 Великий футбол
01:10 Х/ф «Вiддiл.
Ден»

Меблі та техніка,
в наявності та
під замовлення.
Тел:
(093) 249-07-09,
(04596) 25-807

Батьки не дозволяли Ігорю
пізно приходити додому. Їх узагалі
дратувало, що
якийсь Ігор
приходив до
них додому.

— От усі кажуть,
що блондинки
не дури. Моя
дружина була
брюнеткою,
вчора вранці
перефарбувалася в блондинку, а ввечері
улаштувала
скандал — звідки в ліжку чорне
волосся?!

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:35 «Повнота радостi
життя»
07:05 «Просто!
Смачно!»
07:10, 11:20 «Київ
музика»
09:15 «Run.OK «
09:50 «Столиця.
Спецпроект»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:40 «Унiверситет
культури»
17:25, 19:00
«Вiдкритий мiкрофон»
17:35, 19:30 «Столиця»
21:00, 00:50 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
22:00 Х/ф «Лiнiя»
23:40 Х/ф «Будинок в
облозi»

06:35 Х/ф
«Непоправний брехун,
або Казка з хорошим
кiнцем»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
11:05 «Таємницi
Мастершефа. Через
кухню до зiрок»
12:00 Т/с «Швидка
допомога»
15:55 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
21:05 «Один за всiх»
22:15 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
00:10 Х/ф «Квiти вiд
переможцiв»

06:10, 18:05 Як
працюють машини
07:55, 19:40, 22:35
Реальний свiт
09:00 Кримська
кругосвiтка
10:05 У свiтi
справдженої мрiї
11:15 Чекаю гостей
12:40 Будьте здоровi!
13:05, 22:05 Фєєрiя
мандрiв
13:45 Х/ф «Новi
пригоди Швейка»
15:00 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
16:00 Х/ф «Музична
iсторiя»
17:20 Шуба-дубаZOO!!!
18:40 Служба новин
«Хвиля»
19:10 Кабрiолет
21:05 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
23:40 Х/ф «Олександр
Попов»

06:25, 06:55 Мисливцi
за складами
07:20 Iсландiя
08:15, 08:45
Лiквiдатор
09:10, 09:40, 20:00,
20:30 Крутiше не
придумаєш
10:05 П’ятiрка
найкращих
11:00 Чому? Питання
свiтобудови
12:00 Неймовiрний
хмарочос
13:00, 14:00 Золота
лихоманка
15:00, 16:00, 17:00,
23:00 Гра каменю
18:00 Пiд владою
роботiв
19:00 Руйнiвники
легенд
21:00, 21:30 Наука
магiї
22:00, 22:30 Беар
Грiллз: кадри
порятунку
00:00 Автопiдпiлля

07:45 М/с «Том i Джеррi»
10:00 Закованi
14:20 Х/ф «Затура»
16:20 М/ф «Як пiймати
перо Жар-птицi»
18:00 Х/ф «Людинапавук 3»
20:00 Х/ф «Новий
Людина-павук»
23:55 Х/ф «Ананасовий
експрес»

Блондинці на
автокурсах:
— Як працює
двигун?
— Можна своїми словами?
— Так.
— Брррр…

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час
новин
09:10, 19:35 Велика
полiтика
12:35 Життя цiкаве
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки
тижня
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

07:40 Т/с «Каменська
- 2»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Банда опiвнiчних
примар
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:10 Х/ф «Оголошенi
у розшук»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 Т/с «Даїшники»
23:00 «Переломнi
80-тi»
00:00 Х/ф «Сонна
лощина»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

06:00 Д/ф «Морськi
динозаври»
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/ф «Хортон»
11:35 М/ф «Барбi:
Марiпоза та принцеса
фей»
12:55 Х/ф «Шахраї»
14:40 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок»
16:50 Мiй зможе
18:15 Країна У
19:50 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:40 Т/с «Секс i
мiсто»
23:40 Т/с «Ходячi
мерцi»

Вишгород!
Шукаємо активних та цілеспрямованих
менеджерів з продажу вікон та дверей.
Ставка + %. Тел: (063) 040-67-67, (050) 086-89-81

Страсна Середа, 16 квітня:
09:00 — Парастас-Сорокоусти
18:30 — Св. Літургія Передшеосвячених Дарів
Страсний Четвер, 17 квітня:
09:00 — Вечірня Св. Літургією Василія Великого
18:30 — Утреня страстей (читання
12 страсних Євангелій)
Страсна П’ятниця, 18 квітня:
10:00 — Царські часи
12:00 — Велика Вечірня з виставленням Плащаниці

Здається в оренду магазин «Цветы»
на вул. Набережній.
Тел: (097) 382-72-40

Розклад Богослужінь
на світлий тиждень 2014
у соборі Вишгородської Богородиці
Світлий Понедліок, 21 квітня
09:00 — Утреня
10:00 — Св. Літургія
12:00 — Гаївки біля храму, спільне
святкування Агапе (дружня трапеза)
Світлий Вівторок, 22 квітня:
09:00 — Св. Літургія
Світла Середа, 23 квітня:
08:00 — Св. Літургія
Світлий Четвер, 24 квітня:
08:00 — Св. Літургія
Світла П’ятниця, 25 квітня:
08:00 — Св. Літургія

Світла Субота, 26 квітня:
09:00 — Св. Літургія за упокій, Панахида
18:00 — Велика Вечірня
Томина Неділя, 27 квітня:
08:00 — Утреня
09:00 — Св. Літургія, Молитва за
померлих (новий цвинтар)
11:00 — Св. Літургія для дітей, катехизація
Додаткова інформація за тел:
(097) 953-98-82 — отець Тарас
Веселих Великодніх свят!

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:00 М/с
«Смiшарики»
08:30 М/ф «Дон Кiхот»
10:00 «Їмо вдома»
11:30
«ВусоЛапоХвiст»
12:00 «Розсмiши
комiка»
13:00 «Орел i Решка.
СРСР»
15:45 «КВК»
18:20 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Шрек 3»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Убивчi
кралi»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

Розклад Богослужінь на страсний
тиждень та Великдень 2014
у соборі Вишгородської Богородиці
18:30 — Єрусалимська Утреня
Страсна Субота, 19 квітня:
09:00 — Вечірня з Св. Літургією Василія Великого
23:30 — Надгробне, обхід
Неділя, 20 квітня. Воскресіння
Господа Нашого Ісуса Христа:
00:00 — Пасхальна Утреня, Св. Літургія і посвячення пасок
09:00 — Св. Літургія і посвячення
пасок
16:00 — Гаївки на Софіївській площі (Київ)

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
10:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Облом UA.
Новий сезон»
12:00 «Бушидо»
14:10 Х/ф
««Тридцятого»
знищити!»
16:50 ЧУ 27 Тур.
Карпати - Металург З
19:15 ЧУ 27 Тур.
Металiст - Днiпро
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Хронiка
«Пекла»

Потрібні замірювальник вікон
з власним авто та монтажна бригада.
050 086 89 89, 063 040 67 67

У ці весняні дні святкує свій ювілей вчитель
вищої категорії школи «Надія»
Олена Вікторівна ВЕЛІГУРСЬКА!
Велика родина вітає її!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих роках життєвої ниви
Будь завжди здорова, кохана й щаслива!
Тато, мама, бабуся Ніна, тьотя Ніна,
племінниця Неля, Оля, чоловік Олег,
дочка Яночка та інші рідні

Стрічка новин 10-17.04.2014
(Початок на стор. 2)
Розпочато кримінальне провадження щодо посадовців КП «Міжнародний аеропорт Одеса», які привласнили виділені на капремонт 7,5 млн грн. Уряд виплачуватиме мінімальні зарплати та пенсії з урахуванням
рівня інфляції, починаючи з травня цього року, — повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова.
Парламент розширив права нотаріусів — це забезпечить Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно». Єврокомісія за тиждень прийме
рішення щодо врегулювання питання реверсного постачання газу до України через Словаччину — про це
заявив міністр енергетики та вугільної промисловості
Юрій Продан.

08:00, 00:30 В пошуках
iстини
10:40 Перша свiтова:
тунелi смертi
12:30 Дика Британiя
13:30 Планета Земля
15:30 В пошуках
пригод
18:30 Марсiанськi
хронiки
19:30 Вся правда про
Марс
20:30 Листи з космосу
21:30 Темна чарiвнiсть
Адольфа Гiтлера
02:00 Т/с «Згадати
майбутнє»

06:50 Х/ф «Кульбаба»
08:20 «Сам собi
режисер»
09:25 «Ранкова
пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:10 Мiсцевий
час. Вiстi-Москва.
Тиждень у мiстi
11:35 Мультфiльм
11:50 Х/ф «Життєвi
дрiбницi»
13:40 «Пiшки...»
Москва кiношна
14:10 «Катя i принц»
14:50 «Влада факту»
ТРК
15:30 «Квиток у
«Више Град»
Великий»
на постійну
16:10 Х/ф «Четвертий
роботу потрібні: пасажир»
17:45 «Смiятися
оператор;
відеоінженер; дозволяється»
19:00 Вiстi тижня
ведучий
21:05 «Недiльний
програм
вечiр»
Тел:
(04596) 25-489 22:45 Х/ф «Двi митi
любовi»

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/
зварювальні роботи, електрика,
вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж, кооператив
«Автомобіліст».
Тел: (063) 93-56-360
Будівельний вагон
(електропроводка, металевий
каркас, утеплений).
Тел: (067) 682-65-97
Гараж, кооператив «Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31

ЗДАМ
Кімнату з балконом.
Тел: (04596) 5-21-01
Асоціація роботодавців
Вишгородщини
вітає з ювілеєм
Ольгу Ігорівну ХАРЧЕНКО!

Від щирого серця
бажаєм здоров’я —
Без нього не милі
всі добрі діла.
В здоров’ї —
багатство і радість, і сила
І більшого щастя на світі нема!

Молодіжний квартал

Вишгород

Квітневі клопоти
Оксана МАРТИНКОВА,
Школа журналістики (керівник Ольга
Думанська) ЦТ «Дивосвіт»

19 квітня
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«Співаночка» ШТУРМувала Смілу
У «Джерелі»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Квітень у розпалі, а це означає, що
мешканці села Лютіж можуть вже побачити
рої трудолюбивих бджіл біля розквітлих вишень, абрикос і яблунь, а ще — й не менше
трудолюбивих учнів школи, що висипали
на вулицю після уроків з граблями, лопатами і мітлами. Час прибирати довкілля.
ютіж завжди виділявся чистотою та
охайністю. Прибирання території
вже стало своєрідною традицією,
яку ніхто не хоче порушувати. Учні із задоволенням виходять на суботники і влітку, і восени. Та найбільше роботи весною.
Хлопці-старшокласники на чолі з учителем
В. П. Давидком протягом тижня саджали на
шкільній території дерева. Тепер кожен, хто
в подальшому відвідає наше село, зможе насолодитися травневим цвітом бузку, вишень,
яблунь, сховатися у затишку цих дерев у серпні, ну і, звісно, посмакувати восени смачними
яблуками.
Але крім своєї шкільної та прилеглих територій, учні отримали завдання допомагати соціально незахищеним мешканцям села. За кожним класом закріплені вулиці, й усім одиноким
та пристарілим людям школярі допомагають
прибрати на присадибному подвір’ї, скопати
город, щось посадити, принести води тощо.

Л

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист Центру творчості «Джерело»
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Вже традиційно вихованці Вишгородського міського центру творчості
«Джерело» повернулися з чергового
конкурсу із перемогою: на Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких
колективів «Штурм», що проходив 11-

Михайло КРАСНИЙ,
голова ФК «Чайка»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

12 квітня у Вишгороді відбувся І
тур чемпіонату з футболу на Першість
м. Києва (в якому, нагадуємо, грають
команди ФК «Чайка» різних вікових категорій). На штучному покритті стадіону «Енергетик» стартували наші наймолодші — 2002 р. н. (тренер Анатолій
Блазунь), 2003 р. н. (тренер Валерій
Сидорчук) і 2004 р. н. (тренер Олег
Панченко). «Чайці» протистояла столична ДЮСШ-15.
першому матчі зустрілися
гравці 2004 р. нар. Напружена
боротьба у першому таймі закінчилася нічиєю (1:1). У другому наполегливість суперників дала результат
— наприкінці матчу вони забили ще два
м’ячі.
Цей результат протримався до кінця
гри. Отже, 1:3 на користь суперника.
Другий матч грали юні футболісти 2003 р. нар. Господарі поля одразу
взялися до справи і вже на початку зу-

У

Спілкування поколінь

стрічі змогли реалізувати стандартне
положення (1:0). Перший тайм так і закінчився.
У другому таймі тренер Валерій
Сидорчук зробив ряд тактичних замін,
які вже в середині гри дали результат.
Отже, кінцевий результат 2:0 на нашу
користь.
Закінчувала ігровий день команда
«Чайка»-2002, яка зустрілася зі своїми
однолітками з ДЮСШ-15. Команда суперників розпочала дуже наполегливо
і атакувала нашу команду весь перший
тайм. Наші хлопці змогли витримати
натиск і зберегли свої ворота від голів.
У другому таймі гравці ДЮСШ-15
знову пішли в наступ майже всією командою — і це їм коштувало м’яча у
власні ворота від підопічних Анатолія
Блазуня (1:0 на нашу користь!). Цей гол
надихнув вишгородців, і вже через декілька хвилин вони провели дві результативні атаки на ворота суперників —
3:0. Гості зуміли відповісти лише одним
голом наприкінці зустрічі. Отже, 3:1 на
користь команди ФК «Чайка»-2002 р.
нар., з чим ми їх і вітаємо!

13 квітня у Смілі, фольклорний колектив
«Співаночка» (керівник Валентина Демочко) виборов почесне перше місце.
Виступивши у номінації «Народна пісня
(змішана категорія)» з піснею «Ой устану
ранесенько», «Співаночка» підкорила журі,
залишивши позаду 14 колективів.
Організатори фестивалю-конкурсу –
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство культури України,

Спілка дитячих та юнацьких організацій
Черкащини, Смілянська міськрада – надіслали колективу Диплом, статуетку, що
відповідає першості, та м’яку іграшку. Їх
вручив дівчаткам заслужений артист України, соліст хору імені Григорія Верьовки
Володимир Литвин. Привітав «Співаночку»
і баяніст, концертмейстер хору «Вишгород»
Віктор Туровський. З цими музикантами колектив не раз виступав на сцені.

ФутГОЛ

ЕНЕРГЕТИЧний початок

Українці освоюють космос
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор

12 квітня, у День космонавтики, святкові
заходи відбулися у багатьох музеях і планетаріях України. У столиці згадали і про День
працівників ракетно-космічної галузі, 80-і
роковини з дня народження Юрія Гагаріна. У
Київському планетарії до 30 квітня триватиме виставка дитячих робіт «Космічні фантазії». А у Вишгородській центральній районній
бібліотеці відбувся захід, підготовлений її
працівниками та ветеранськими організаціями міста.
тарше покоління, свідки першого польоту людини в космос і всіх наступних, ділилися своїми спогадами з
молоддю — учнями ВРГ «Інтелект» та Вишгород-

С

ської ЗОШ № 1. Разом вони ніби пережили той
далекий день 12 квітня 1961 року, коли на кораблі «Восток-1» із космодрому Байконур стартував перший космонавт планети Юрій Гагарін.
Все це з інтересом слухали діти. Та головне,
що прагнули викликати в учнівської молоді наступні виступаючі, — учасник бойових дій Микола Соколов, будівничий Київських ГЕС і ГАЕС
Володимир Михайловський, учасники війни Геннадій Кир’янов, Галина Сидоренко, голова Вишгородської міської організації Спілки радянських
офіцерів Анатолій Козак — це бажання готуватися до великих справ для розквіту Вітчизни. А для
цього — старанно навчатись, займатися спортом, не боятися труднощів, товаришувати одне
з одним і підтримувати у важку хвилину.
Докладніше —
див. на сайті газети «Вишгород»

9 листопада
рокуроку
19 квітня 20132014
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Перетворити у вражаючу реальну Україну
Передвиборча програма Бойка Юрія Анатолійовича
На початку 2014 року Україна опинилась у
найскрутнішій політичній, економічній та громадянській кризі за весь період державної незалежності. Вперше український народ постав
перед загрозою зникнення нашої країни у її
звичних кордонах. Перед межею громадянського конфлікту, який несамовито розпалювали політики. Перед економічною прірвою, на
дні якої чекає абсолютний колапс усіх систем
життєзабезпечення держави.
У цей час Україна потребує кардинально
нового принципу державного управління. Ми
більше не можемо покладати всі свої надії і
сподівання на один центр політичних рішень,
на одного політичного лідера, який може неочікувано зникнути, залишивши свою країну на
самоті. Саме тому я пропоную громадянам
України обирати не ідеологію, а конкретні пропозиції змін у системі. Системі керування економікою, системі регіонального самоврядування, врешті решт, системі нашої взаємодії
із усім світом.
Впевнений, що українці зможуть подолати
жорстке випробовування, яке перед нами поставила історія. І цей період закладе фундамент нової держави — єдиної, вільної, сильної
України.
Українці неодноразово доводили, що розколоти нашу державу не вдасться. Живий
ланцюг рук від Луганська до Львова знищить
будь-які зазіхання на нашу єдність. І цими самими руками ми збудуємо ту економіку, яка
зробить Україну конкурентною, динамічною
державою на світовій арені.
Мої цілі як кандидата на пост Президента України:
1. Зберегти цілісність країни та забезпечити взаємоповагу Заходу та Сходу
Україна є єдиною великою родиною, хоча
кожен із нас — особливий. Та наші особливості не можуть бути причиною сварок, як того
часто хочуть радикально налаштовані злодії від політики. У нашому розмаїтті криється
наше багатство. Україна унікальна поєднанням індустріального Донбасу та старовинної
Львівщини, багатонаціональними мегаполісами на кшталт Києва та Одеси, високим рівнем
поваги до наших сусідів незалежно від їхнього
походження або мови, якою вони вітаються,
читають вірші улюблених поетів чи освідчуються в коханні.
Наше розмаїття є ключем до розвитку. І
саме тому я докладу усіх зусиль до його збереження. Дві державні мови — українська та
російська — стануть запорукою рівності наших
прав за зразками Європи та Північної Америки.
2. Зробити Україну економічно сильною державою та створити передумови
економічного зростання на десятиліття
вперед
Останні роки уряд працював над тим, аби
подолати наслідки світової економічної кризи.
Можу стверджувати, що певні досягнення у
нас були — ми змогли забезпечити поступове
відновлення промислових показників, стабільність національної валюти, уникнути проблем
із соціальними платежами.
Втім нова криза спіткала Україну в період
глобальних змін. Сьогодні створюються нові
фінансові центри, з’являються неочікувані та
потужні гравці у традиційних та нових секто-

рах економіки, йде кардинальна перебудова
системи міжнародної торгівлі.
Але цей збіг дає нам шанс створити оновлену, динамічну економіку нашої країни, яка
успішно відповідатиме на зовнішні виклики.
Ми вміємо адаптуватися під зміни навколишнього світу — й саме зараз отримуємо можливість використати це вміння.
Нашими головними конкурентними перевагами є потужний аграрний сектор, унікальний за своїми параметрами енергетичний
комплекс та величезний потенціал розробки
та впровадження високих технологій.
Аби розкрити ці можливості, ми маємо
модернізувати нашу економіку, підвищити
рівень виробництв до сучасних світових стандартів, забезпечити зацікавленість інвесторів
до України. Й тоді ми зможемо бути сильною
та надійною ланкою всесвітнього ринку продовольства, учасником нових енергетичних
мереж та експортером найпрогресивніших
технологій, якими користуються громадяни
усіх країн світу.
Ми прямуємо до економічної взаємодії з
усіма можливими країнами та економічними
союзами. Наш єдиний економічний вектор —
вектор українських національних інтересів.
При цьому українська держава має однаково захищати інтереси як великого, так і
малого і середнього бізнесу. Великі економічні конгломерати відіграють важливу роль у
глобальному просуванні інтересів країни, але
українці повинні мати беззаперечну можливість створювати власний бізнес та реалізовувати власні таланти та амбіції.
3. Знищити тотальну корупцію, яка має
стати хворобою з минувшини
За підрахунками Федерації роботодавців
України, корумпованість чиновників коштує
нашій державі та її народу мінімум 160 мільярдів гривень щорічно. Ця фантастична сума є
тим самим гальмом, яке стримує необхідний
розвиток України. До того ж корупція стала
неприємним елементом нашого іміджу в очах
міжнародних партнерів, які хибно вважають,
ніби хабарництво є українською національною
характеристикою.
З огляду на масштаб корупції, я пропоную ввести суворі заходи із знищення цього
ганебного явища. Рецепт простий — максимальна прозорість взаємодії між бізнесом та
державою, помножена на відмову громадян
толерантно ставитись до спроб хабарництва.
Україна має піти шляхом країн Південно-Східної Азії з точки зору спрощення та автоматизації державних послуг. Тільки таким чином,
разом із жорстким покаранням для злодіїв, які
посягають на економічні свободи українців, ми
переможемо цей вкорінений вірус корупції.
4. Знизити податкове навантаження
За оцінками міжнародних аудиторських
компаній, Україна й досі входить у десятку
держав із найскладнішими податковими системами. Податкове навантаження становить
до 44%. Не дивно, що, за експертними даними, майже половина економіки залишається
у тіні. Жоден уряд не знайшов у собі сил боротися із тиском на підприємців. Й тому сьогодні біля третини молодих українців у віці до
35 років працюють без жодного юридичного
оформлення — як сучасні раби, що повністю
залежать від волі роботодавця. Та й робото-

давцям не позаздриш — адже половину зарплатного фонду вони мають віддавати в якості
податків.
Немає більше можливості відкладати — ми
маємо розірвати це замкнуте коло та ввести в
Україні податкову систему, яка б стимулювала підприємництво та соціальну захищеність
громадян.
5. Забезпечити широкі повноваження
місцевих органів влади
Нові економічні умови диктують нову динаміку прийняття державних рішень — в першу чергу тих, що безпосередньо впливають на
життя громадян українських регіонів. Й тому
перерозподіл повноважень і можливостей між
владним центром та владою у регіонах є тою
дорожньою картою, за якою Україна рухатиметься у майбутнє.
Найвизначніші економіки світу демонструють пряму залежність успіху держав від
сильного місцевого самоврядування. Починаючи від врахування культурних особливостей жителів того чи іншого краю та закінчуючи можливістю розпоряджатися зібраними
податками, широкі повноваження регіонів є
важелем розвитку цілих країн. Питання повноважень місцевих органів влади в Україні, їхньої
відповідальності перед жителями (які безпосередньо контролюють можновладців) вже
має перейти кордони риторичних суперечок.
Єдиним джерелом влади в Україні є народ — і
місцева влада має в першу чергу слугувати народові свого регіону.
Нагадаю, що боротьба за ефективний розподіл фінансових потоків з регіонів до центру,
боротьба за право на власний голос та власну
думку в свій час стали одними із головних причин розпаду Радянського Союзу. Ми маємо
зберегти єдину Україну — і для цього мусимо
дати сил місцевій владі.
6. Встановити нові соціальні стандарти
Україна має одне з найбільш соціально
орієнтованих законодавств у світі. Але, як і
багато вітчизняних законів, на жаль, ці норми
існують лише на папірцях, на яких вони надруковані.
Частково це є проблемою неефективного
державного управління. Частково — наслідком економічного занепаду. Я можу стверджувати — у разі зміцнення наших виробників та
лікування економіки від її багаторічних хвороб
соціальні гарантії працюватимуть у повну силу.
Ми зможемо не тільки збільшити кількість
робочих місць, які так потрібні ринку праці,
але й забезпечити достойні заробітні плати та
соціальні виплати українським громадянам.
Зможемо гарантувати належний рівень медичного обслуговування та освіти — адже ці
галузі не залежатимуть від тих копійчаних виплат, що сьогодні направляє держава, а опиратимуться на здоровий економічний комплекс. Українські лікарні перестануть лякати
пересічних громадян і зможуть надавати їм
сучасні, якісні послуги. А школи та виші, орієнтуючись на можливості та потреби української
економіки, стануть надійним фундаментом
успішного професійного життя випускників.
7. Добитися енергетичної незалежності держави та модернізувати її паливноенергетичний комплекс
Технологічні можливості української енергетики є дуже високими у порівнянні з багать-

ма державами Європи. Втім, останні роки на
розвиток ПЕК негативним, деструктивним
чином впливають політичні суперечки та
пов’язані з ними ринкові спекуляції. Вважаю,
що енергетична незалежність є питанням безпеки будь-якої країни у XXI сторіччі, й тому
пропоную рішучі дії щодо диверсифікації поставок енергоносіїв та встановлення обґрунтованих цін на них. Програми модернізації та
економного використання усіх видів носіїв на
українських виробництвах не тільки допоможуть знизити вартість вітчизняної продукції,
але й суттєво вплинуть на екологію нашої держави.
Разом із тим, вважаю необхідним сприяти видобутку та виробництву енергоносіїв на
нашій власній території, а також забезпечити
безпеку інвестицій у паливному секторі. Таким
чином ми зможемо зацікавити нашим ринком
міжнародних інвесторів та створити конкурентне середовище — що завжди приносить
позитивні результати споживачам.
Якщо ж Україна гарантуватиме свою надійність як транзитер енергоносіїв, ми отримаємо постійну та значну статтю прибутку національного бюджету.
8. Відстояти належну роль України у міжнародній спільноті та розвинути
зв’язки зі світовими партнерами
Геополітичний вибір України, як показали
події останнього часу, є питанням надзвичайної важливості не тільки для нашої власної
країни, а й для усього Євразійського континенту — якщо не усього світу.
Вважаю, що зовнішній вплив не може визначати життєві інтереси українців. Саме тому
наполягаю на тісній економічній інтеграції з
Європейським Союзом та, водночас, на розвитку торгівельно-виробничих зв’язків із
Росією та країнами Митного Союзу, а також
постійному розширенні географії наших економічних відносин по всій планеті.
Ми можемо та мусимо шукати нові ринки збиту нашої продукції, співпрацювати із
окремими державами та міждержавними
об’єднаннями над проектами у різних галузях промисловості. Це є наш історичний шлях
— шлях держави на перетині цивілізацій. Це
наша вища місія — підтримувати може й важкий, але життєво необхідний діалог із сусідами
та партнерами здалеку.
Вірю, що з цим доленосним завданням ми
з вами впораємось разом.
Шановні співгромадяни! Українці! Як ніколи раніше шляхи розвитку нашої держави є
предметом палких обговорень у багатьох країнах. Але ми знаємо, що, який би шлях ми не
обрали, будувати його маємо самі. Тільки так
ми дійдемо до тої економічно сильної, безпечної та поважної держави, яку роками кожен із
нас малював у своїй уяві.
Настав час перетворити ці мрії, ці уявні малюнки у вражаючу реальну Україну.

«Час будувати нову Україну»
Передвиборча програма Маломужа Миколи Григоровича
Дорогі громадяни України!
Ситуація в країні показала загрози, які не
були подолані впродовж двох десятиліть державотворення. Зовнішня агресія, внутрішній
розкол, відхід від людини та її цінностей, корупція і беззаконня поставили Україну на межу
національного, правового, економічного, соціального, культурного, інформаційного існування. Настав час разом дати відповідь на ці
виклики. Час жити і будувати нову Україну для
кожного громадянина — захищену від зовнішнього тиску, внутрішньо об’єднану, економічно
сильну, соціально справедливу!
Час захищати Україну
Першочерговим завданням сьогодні є
вжиття невідкладних заходів щодо збереження
територіальної цілісності України, забезпечення непорушності її кордонів, створення системи
міжнародних гарантій і правової безпеки. Потрібно реалізувати національні інтереси громадян України у всіх сферах життєдіяльності суспільства та у системі міждержавних відносин.
Час формувати та забезпечити взаємозв’язок
усіх видів безпеки: політичної, економічної, соціальної, екологічної, воєнної, інформаційної.

На цій основі необхідно консолідувати народ
України: на Заході, Сході, Півдні, Півночі. Важлива єдина громадянська позиція, чесність і
порядність державних управлінців, правосвідоме населення, обороноздатна армія, стабільна система правопорядку в Україні.
Час об’єднувати Україну
Народ України очікує на правову і дієздатну систему суспільних відносин, в якій кожна
людина має відчувати захист і розуміти свої
перспективи, вірити в майбутнє незалежної
України. Громадяни гідні долучитися до управління державою та можуть виконувати функції контролю через самоврядні об’єднання.
Високоморальні та компетентні фахівці, які
знають шлях до процвітання країни, готові
взяти відповідальність за спільне майбутнє.
Нам потрібні гармонізація гуманітарної сфери, розвиток місцевого самоврядування, нова
модель державного управління, розмежування влади та бізнесу, оптимізація бюрократичного апарату, прозора система електронного
урядування. Виступаю за проведення конституційної та судової реформи, подолання
корупції, забезпечення соціальних гарантій,

виведення економіки з тіні та повернення коштів, які осіли на закордонних рахунках через
злочинні схеми.
Час будувати нову Україну
Нова Україна — це держава для кожної
людини, в якій панують безпека, порядок, стабільність і впевненість у майбутньому. Основою розвитку народногосподарського комплексу стане новий економічний курс, який
передбачає перехід до інвестиційно-інноваційної сталої моделі зростання. Україні потрібна економіка з високою доданою вартістю та
дорогою робочою силою. Настав час будувати
умови для стимулювання збалансованого захисту та реалізації інтересів малого і середнього бізнесу, зменшення адміністративного та
податкового тиску на суб’єктів підприємницької ініціативи, жорсткої протидії рейдерству.
Час будувати державу соціального добробуту. В сфері соціальної безпеки важливим є
забезпечення світових стандартів рівня життя
і соціального забезпечення населення. Соціальний добробут досягається шляхом подолання бідності та безробіття, створення умов
для самореалізації молоді, залучення інвести-

цій та розвитку підприємництва. Це є умовою
попередження деструктивних соціальних конфліктів, боротьби із злочинністю, корупцією.
Час жити і спільно будувати нову незалежну
Україну для громадян! У кожного може бути
своє розуміння цих слів. Але ми маємо усі
перспективи у найближчі роки жити в цілісній,
сильній, процвітаючій державі, де вищою цінністю буде людина, її життя, гідність, добробут
та самореалізація. Звертаюсь до усіх, кому
близькі мої ідеї, хто розуміє небезпеку викликів і військових протистоянь, внутрішнього
розколу та зовнішнього тиску. Час настав! Для
України він буде переможним!
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Вивести Україну на шлях розвитку
Передвиборча програма Добкіна Михайла Марковича
Дорогі співвітчизники!
Наша країна і наше суспільство зараз
гостро потребують серйозних політичних,
соціальних, економічних, гуманітарних перетворень. Настав час, коли весь народ України,
а не окремі його частини, повинен виробити
виважені, правильні рішення, які дозволять
вивести Україну на шлях розвитку.
Протягом довгих років залишаються невирішеними питання, які вже неодноразово
приводили до масових протестів, які вилилися в криваве протистояння. Це питання корупції, безвідповідальності влади, підігрівання політиками конфліктів на етнічному ґрунті,
нехтування законами України, в тому числі
Конституцією.
Я переконаний: якщо народ викаже мені
високу довіру бути Президентом України, я
зможу в максимально стислі строки вирішити
багато питань. Тому я іду в Президенти з програмою конкретних дій.
1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Я виступаю за якнайшвидше відновлення дружніх, партнерських відносин із Російською Федерацією в усіх сферах — і в першу
чергу в гуманітарній. Я за створення єдиного
гуманітарного простору. Я на законодавчому рівні закріплю права російської мови в
Україні, я захищатиму нашу спільну російсько-українську історію, культуру і традиції.
Багато років Україна намагається сформулювати національну ідею. Для її формування
слід розуміти, що національна приналежність
визначається не тільки мовою і фольклором.
Я гарантую, що зможу знайти законні методи
для реального, а не декларативного захисту
інтересів представників усіх національностей, що проживають на території України.
Я готовий зробити так, що на зміну націоналістичним настроям прийде здоровий дух національної гордості та патріотизму за досягнення у всіх сферах життя громадян України.
2. УСТРІЙ КРАЇНИ.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. СУДИ
Україна — єдина, неподільна держава, але при цьому кожен регіон України має
свої особливості. Вважаю, що федералізація
країни — єдиний вірний шлях збереження
цілісності України, відродження економіки,
захисту ідентичності всіх груп населення.
Найважливішою умовою існування держави
має стати також позаблоковий статус України.
Я багато років свого життя віддав роботі в органах місцевого самоврядування та місцевої
державної влади, тому знаю, як складно буває
вирішувати проблеми людей через нестачу повноважень на місцях. Для нормального функціонування держави необхідно створити правильний баланс центральної влади й регіонів.
Одним із моїх перших кроків на посаді Президента буде створення комісії з найкращих
фахівців щодо внесення змін до Конституції
України. Ці зміни дозволять передати на місця
стільки влади, скільки місцевому самоврядуванню та місцевій державній владі необхідно.
Щодо питання наповнення місцевих бюджетів — вважаю, що підприємства повинні
платити податки в казну не за місцем реєстрації у податкових органах, а за місцем
ведення основної діяльності. Це дозволить
справедливо розвивати місцеву інфраструктуру, будувати нові дороги, відраховувати
кошти на потреби охорони здоров’я, освіти,

культури, у соціальну сферу, ЖКГ, вирішувати
екологічні проблеми.
Не варто забувати, що влада — це не тільки повноваження, а й величезна відповідальність. Тому однією з перших змін, які я готовий внести до Конституції, стануть вибори
губернаторів і суддів прямим відкритим голосуванням, а також за рішенням територіальної громади, й механізм відкликання всіх виборних осіб: депутатів, губернаторів і суддів.
Керівники регіонів, депутати й судді повинні
розуміти, що у випадку поганої роботи, хабарництва й кумівства вони не зможуть розраховувати на довіру людей у майбутньому.
3. ЛЮДИНА ПРАЦІ –
ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ
Україна багата, насамперед, не ресурсами, а людьми. Кваліфікованими фахівцями, які в найскладніших економічних умовах
останніх десятиліть не тільки зберегли минулі
досягнення, а й змогли удосконалити високотехнологічні галузі.
Але Людина праці була в останні роки незаслужено забута, вона перестала бути героєм нашого часу: про неї не складали вже пісні
та вірші, не знімали фільми. Людину праці витіснили нові «герої».
Основу економіки і зростання внутрішнього валового продукту створюють трудівники
промислових підприємств і агропромислового комплексу. Тому повернення престижності
творцям матеріальних цінностей вважаю пріоритетом державної діяльності.
Людина праці — основа успіху в розвитку
економіки та державності. Тож першочерговим завданням у розвитку України я бачу
відродження затребуваності кваліфікованих
фахівців для виробничої діяльності.
4. ЕКОНОМІКА. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Тенденцією розвитку світової економіки
в останні роки стало приєднання держав до
якого-небудь союзу. Я переконаний, що нам
потрібен сильний партнер, який нам ментально, економічно, історично і географічно близький. Тому стратегічним партнером у розвитку економіки України я бачу Митний Союз.
Це обумовлено нерозривними економічними
зв’язками, що склалися в радянський та пострадянський періоди. Входження в Митний
Союз дозволить і надалі розвивати такі стратегічні галузі промисловості як літакобудування, ракетобудування, машинобудування,
енергетика, IT-галузь, ВПК, агропромисловий
комплекс та інші. Це стане гарантією того, що
з’явиться система міжнародних відносин, економічних зв’язків, незалежна від швидкозмінної політичної кон’юнктури. Економіка розвиватиметься, бо головним її суб’єктом стануть
підприємства та їхні трудові колективи.
5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
До традиційних галузей економіки України, безумовно, належить сільське господарство. Сьогодні необхідно створити ефективну систему для його розвитку. До цієї
системи увійдуть оптові та роздрібні сільськогосподарські ринки, буде встановлена
справедлива ціна на продукцію сільгоспвиробників, буде створено реальний аграрний
фонд та біржі, організовано довгострокове
кредитування повного технологічного циклу, включаючи закупівлю сільгосптехніки.
Необхідно прийняти закони, які на найближчі 15 років дозволять зберегти пільгове оподаткування в аграрному секторі. При цьому

фіксована частина податків, що їх платять
сільгосппідприємства, залишатиметься в
місцевих бюджетах для розвитку інфраструктури сільських територій. Це дозволить максимально покращити якість життя в селах.
Я знаю, як створити нашим сільгоспвиробникам умови для просування продукції не тільки
на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках,
як повернути Україні імідж провідного постачальника сільгосппродукції.
6. БІЗНЕС ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Сьогодні тільки бізнес здатний реально
змінити на краще економічну ситуацію в країні. Я на законодавчому рівні введу жорстку
заборону на перевірку бізнес-структур органами прокуратури, МВС і СБУ. Перевіряти
підприємства буде уповноважена тільки податкова інспекція, причому не частіше ніж два
рази на рік. Контроль із боку держави залишиться лише за тими видами діяльності, які
мають відношення до національної та економічної безпеки країни. В основу моєї політики
сприяння бізнесу буде закладений принцип
недоторканності приватної власності. Це в
свою чергу дозволить закласти міцний фундамент для державної політики у питаннях залучення інвестицій.
Робота державних органів, створених для
забезпечення роботи бізнесу, — включаючи
державні інспекції, — буде оцінюватися не
тільки за економічними показниками, а й за
відношенням до цих органів бізнес-асоціацій
та громадських організацій, що представляють інтереси підприємців.
7. РЕЛІГІЯ. СВОБОДА СОВІСТІ
ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
У декларації прав людини вказано, що
кожен має право на свободу думки, совісті
та релігії. Сьогодні церква і права віруючих в
Україні потребують захисту.
Головне завдання культових установ
— служити Богу і людям. У дні громадського протистояння в Україні русофобські настрої поширилися не тільки на політичну,
мовну та культурну сфери, а й на церкву.
Окремі священики закликали під час проповідей і молитов до боротьби зі зброєю в
руках, зневажаючи головну заповідь християнства — «не убий». Робилися спроби захоплення храмів Української православної церкви Московського патріархату.
Як Президент України я посилю кримінальну відповідальність за спроби захоплення та
акти вандалізму щодо храмів та інших культових споруд.
8. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У сфері охорони здоров’я я планую в повному обсязі зберегти безкоштовну медичну
допомогу для дітей, пенсіонерів та соціально незахищених громадян. Ураховуючи, що
значна частина співвітчизників живе на рівні
прожиткового мінімуму, якого ледве вистачає
на задоволення первинних потреб, вважаю
за необхідне зберегти безкоштовну медичну допомогу — як ургентну, так і планову — в
державних і комунальних закладах охорони
здоров’я.
Для тих, хто в змозі оплачувати своє медичне обслуговування, на створення можливостей отримання висококваліфікованої медичної допомоги, вважаю за потрібне уважно
вивчити досвід страхової медицини провідних країн і впровадити його в Україні на якісно
новому рівні.

9. ЕКОЛОГІЯ
Проблеми екології — це проблеми глобального масштабу. I водночас це проблеми
конкретних територій. Це забруднення повітря, води, збіднення рослинного і тваринного світу, проблема сміття і побутових відходів. Тому на посту Президента України я
буду наполягати на тому, щоби сто відсотків
екологічного збору надходило в екологічний
фонд тих регіонів, у яких ці підприємства розташовані. Це буде справедливим розподілом
коштів для вирішення екологічних проблем
територій, а також оперативного реагування
на погіршення екологічної ситуації.
10. ОСВІТА
Значення системи освіти в розвитку держави є незаперечним. Саме освітній потенціал
забезпечує гідний імідж країни, її місце на міжнародній арені, а рівень освіченості визначає
статус людини в суспільстві. Необхідно забезпечити кожному юному громадянинові України можливість отримання якісної освіти на
сучасному рівні, з використанням новітніх технічних засобів. У вищих навчальних закладах я
обіцяю створити реальне університетське самоврядування і для цього надати їм організаційну та фінансову самостійність, мінімізувати
вплив Міністерства освіти на їхню діяльність.
11. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Для поліпшення ситуації в соціальній сфері необхідно провести широке обговорення
питань соцзабезпечення — із залученням
найкращих вітчизняних фахівців, представників усіх верств населення та інститутів громадянського суспільства.
Я бачу необхідність скасування непродуманої та неконструктивної пенсійної реформи, що знизила соціальні стандарти величезної частини населення, у котрої єдиним
джерелом існування є пенсія. При цьому я
обіцяю зберегти ті соціальні гарантії, які були
прийняті попередніми урядами. Iще одним
важливим напрямком поліпшення ситуації в
соціальній сфері я вважаю створення системи соціальних ліфтів. Це дозволить виробити
механізм подолання соціальної несправедливості та надання громадянам України найширших можливостей для самореалізації відповідно до здібностей і талантів.
12. АРМІЯ ТА БЕЗПЕКА
Аналіз останніх подій в Україні, пов’язаних
із напруженою ситуацією в Криму, змушує замислитися про боєздатність української армії
та її матеріально-технічний стан. Я переконаний, що в нинішніх умовах для створення
ефективної системи обороноздатності країни єдиним виходом є переведення армії на
контрактну основу. Призов на строкову службу необхідно припинити. Військовослужбовці
для виконання свого обов’язку захищати спокій громадян, країни повинні мати гідну зарплату й житло, необхідну фізичну та спеціальну
підготовку. Державі, в свою чергу, потрібні
професіонали, які будуть у змозі захищати її
інтереси.

Справедливість. Закон. Порядок
Передвиборча програма Кузьміна Рената Равелійовича
Мене звати Ренат Кузьмін.
Я — Громадянин України.
Балотуюся на пост Президента України,
коли Україна переживає скрутні часи.
Сьогодні для України вкрай необхідні
Справедливість, Закон і Порядок, на підставі
яких я побудую свою діяльність на посту Президента.
У цій програмі викладено президентську
стратегію розвитку України.
Я беру персональну відповідальність та
зобов’язуюся зробити Україну процвітаючою
демократичною державою, яка житиме за
справедливими законами.
Я зобов’язуюся виконати усі завдання, викладені в цій програмі.
Забезпечити безпеку громадян України. Визнати посягання на свободу, життя,
здоров’я і власність громадян тяжкими злочинами і забезпечити невідворотність покарання
за них.
Ухвалити Державну програму боротьби з
бідністю. Створити Державний фонд бороть-

би з бідністю.
Забезпечити кожному громадянину України отримання доходу від використання водних, земельних та інших природних ресурсів,
що належать народу згідно з Конституцією
України.
Забезпечити сприятливий підприємницький клімат, державну підтримку бізнесу,
комфортні умови для інвесторів, партнерські
стосунки між бізнесом та державою і захист
бізнесу від тиску.
Забезпечити справедливе формування та
розподіл коштів Державного бюджету України.
Ухвалити ефективний Закон про боротьбу
з корупцією. Забезпечити невідворотність покарання за корупційні дії.
Забезпечити народний контроль влади.
Забезпечити проведення відкритих конкурсів
при призначенні на посади та можливість відкликання чиновників з посад народом.
Ухвалити Державну програму формування
кадрового резерву для призначення на керівні
посади в органах державної влади.

Забезпечити децентралізацію влади на
користь місцевих органів завдяки розширенню їхніх повноважень.
Забезпечити право громадян на справедливий і незалежний суд.
Спрямувати роботу правоохоронних органів виключно на захист основних прав і свобод
громадян та держави.
Провести реформу армії. Ухвалити Військову доктрину України. Створити сучасну
державну контрактну армію.
Провести реформу системи охорони
здоров’я на основі світового досвіду і забезпечити медичне обслуговування на світовому
рівні.
Реформувати систему пенсійного забезпечення. Гарантувати кожному пенсіонеру
справедливу пенсію.
Реформувати сільське господарство. Забезпечити модернізацію сільського господарства на світовому рівні.
Забезпечити сучасну освіту і її світове визнання. Гарантувати молодим спеціалістам

працевлаштування та державну підтримку.
Ухвалити справедливий закон про мови,
який при єдиній державній українській мові
забезпечить вільний розвиток для мов усіх народів і народностей України.
Забезпечити справедливу національну політику у сфері культури і релігії.
Спрямувати зовнішню політику держави
на захист інтересів народу України.
Я забезпечу виконання всіх програмних
зобов’язань. Держава служитиме своїм громадянам. Держава захищатиме своїх громадян. Народ України житиме за справедливими
законами.
Я за Справедливість, Закон і Порядок.
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У «Сузір’ї»

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Дзвінок
до редакції

«Я беру в руки книгу»

Зробіть стенди
з газетою
«Вишгород»

Олена БЕЛЬСЬКА,
завідуюча бібліотекою
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я»
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

У Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» пройшов тиждень дитячої та
юнацької книги, який запам’ятається, насамперед, яскравими виставками дитячих
малюнків «В гостях у казки», «Малюю твори
Великого Кобзаря», цікавими пізнавальними
стіннівками «Міжнародний День Книги», «Світові пам’ятники книзі», а також незвичайним
оформленням школи листівками з крилатими
фразами про книгу, освіту, важливість набуття знань. І, звісно ж, про хороші манери, яким
мають слідувати як дорослі, так і малі, зокрема, наші вихованці.
ульмінацією тижня стало театралізоване
«Свято Книги», вперше проведене в школі.
Його підготували учні 6-Б класу під керівництвом Олени Бельської, автора цих рядків.
Актову залу прикрасили плакатами з народними прислів’ями та приказками про книгу і читання,
зокрема, «Книги — ключ до знань», «Книжки читати
— усе знати»; на сцені розмістилася виставка енциклопедій і словників, довідникової та художньої
літератури з тем: «Професія — письменник», «Ювілейна планета», «Що? Де? Коли? Як?» та «Усе про
все розкажуть книги».
Глядачі, учні 5-6 класів та гості свята (педагоги, батьки артистів, один тато, навіть, прийшов з
маленькою собачкою) побачили і Королеву-Книгу (Діана Войтенко), яка майстерно презентувала
свою красу і неповторність, і дві книжки — Стару й
Нову (Дар’я Савчук та Настя Гаврищук відповідно),
які сперечалися про те, хто кращий. Стара Книга
скаржилася, що з нею погано поводилися: заламували аркуші, брали брудними руками, креслили
на сторінках — от її краса й змарніла. Після цього
Нова Книга взяла з дітлахів колективну клятву не
псувати книжок.

До редакції зателефонувала пенсіонерка Ніна
Ш. з несподіваною — для
нас, КПЖ і КГ та міськради
— пропозицією. Вірніше,
мрією літніх людей.
ількість вишгородців, яким раніше
міська рада організовувала пільгову передплату, скорочено. Не в усіх
є вдома інтернет, та й не навчені старші люди користуватися мережею.
От якби на автобусних
зупинках облаштували стенди з газетою «Вишгород». На
порозі — літо, і в очікуванні
пільгового транспорту незаможні вишгородці, котрим
бракує можливостей передплатити газету, із задоволенням би переглянули сторінки
улюбленого міського видання. Стенди зробити із скляними вітринами, щоб дощ чи
сніг не псували сторінок.
Від редакції. Враховуючи кількість сторінок (12-16),
стендів потрібно 3-4, причому двосторонніх. Та й місця
на автобусних зупинках не
так уже й багато.
А от у скверах біля лавочок такі стенди були б доречні. Без сумніву, вашу підказку візьмуть на замітку міські
депутати.

К

К

Свого роду «родзинкою» стала реклама книжок, яку не побачиш по телевізору (чого там тільки
не рекламують: і засоби гігієни, і ліки, і напої, а ось
книжки — ніколи). Влад Сідов, Настя Волинець та
Влад Чалій із натхненням зробили це, розповівши
про найпопулярніші твори відомих письменників:
Олександра Олеся, Марка Твена, Артура Конан
Дойля, О. Генрі тощо. Жвавий інтерес викликали
мультимедійна презентація з історії створення
книги, декламування Шевченкового «Заповіту»
п’ятьма мовами, святкування книжчиних іменин,

Батьківські університети

веселі пісні.
Заступник директора школи Фаїна Ясинська
подякувала артистам за вдалий виступ, а організаторам — за чудову ідею цього неповторного
свята, яке має стати традиційним у школі, та навела вислів письменника зі світовим ім’ям Федора
Достоєвського: «Когда я вижу, как люди, не зная
куда девать своё свободное время, находят самые
жалкие развлечения и игры, я беру в руки книгу и
говорю мысленно: «Этого одного хватит на целую
жизнь!»

Розписний символ життя

Великдень

«Не переконуймо наших дітей,
що вони — байдужі…»
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Минулої п’ятниці на підприємствах
та в організаціях району відбулися
суботники, під час яких робітники та
службовці благоустроювали закріплені за ними території, висаджували дерева, кущі, квіти.
рацівники Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) прибрали територію біля свого приміщення, висадили
квіти біля терцентру та кількох будинків, де
проживають їх підопічні.
Мешканці багатьох багатоповерхівок
роками висаджують біля них квіти, доглядають за клумбами. Ось якби ще житловокомунальна контора та міськрада подбали
про те, щоб на них завезли доброї землі,
щоб ці клумби були якось облагороджені,
обнесені невисоким штахетиком, що вписуватиметься у загальний архітектурний

П

Працівники
ВРТЦСО Наталія КУЗЬМЕНКО
та Оксана БОНДАРЕНКО висаджують
квіти біля приміщення терцентру

ансамбль двору.
Як розповідає завідуюча відділення соціально-побутової адаптації територіального центру Галина Макаренко, в суботнику із задоволенням брали участь не тільки
громадяни, яких обслуговує терцентр, а й
юне покоління мешканців будинків: «На вулиці Дніпровській біля будинку 3-А до нас
приєдналось і кілька хлопчиків 9-12 років.
Дуже приємно було спостерігати, з яким
задоволенням вони перекопували клумбу, допомагали саджати квіти, поливати
їх. Вони по-справжньому були зацікавлені
цією роботою: у багатоквартирних будинках не часто є можливість цим займатись,
хіба що у рідних в селі чи на дачних ділянках, а тут їм дали інвентар, довірили щось
зробити власноруч.
Це ще одне підтвердження того, що
діти наші не байдужі і не ледачі, як ми їх намагаємось переконати. Вони цікавляться
роботою, хочуть, аби наші дворики були
гарнішими і готові щось для цього зробити. Давайте дамо їм таку можливість, організуємо на добру справу».

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
студія журналістики
(керівник Валентина Яковенко)
Центру творчості «Джерело»
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Наближається найдавніше християнське
свято на честь Воскресіння Ісуса Христа —
Великдень. В Україні його святкують ще з
першого століття, з приходом християнства.
Пасха символізує загальне відродження та
оновлення світу. Її невід’ємною частиною є
крашанки, писанки, дряпанки, мальованки.
нями до гімназії «Інтелект» учні 5-Б
(класний керівник Лариса Нечепоренко) та 5-В класів (класний керівник Юлія Бондар) запросили художницю Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас ім. Санта
Клауса для проведення майстер-класу з виготовлення мальованок (коштувало це 50 гривень
з бажаючого). Такі заходи Марина Михалко проводить не вперше, адже з дитинства захоплюється розписом на склі. Під її керівництвом діти
створили незвичайні сувеніри.

Д

«Мальованки виготовляють на основі скляних яєць, на які наносять акрилові фарби. Після
кожного їх нанесення пензлик обов’язково витирають, щоб малюнок не був розмитим.
До речі, яйця зі скла, на яких малювали діти,
видули майстри нашої Клавдіївської фабрики»,
— розповіла Марина Михалко.
Дітям було нескладно працювати, адже на
одній стороні уже був зроблений контур малюнка: підсвічники зі свічками, пасочка, писанки та
гілочки верби. Коли закінчили розфарбовувати
одну сторону, на іншій написали «ХВ» та покрили
напис блискітками.
Юні художники були захоплені процесом декорування мальованки. Навіть хлопчики так старанно працювали, що майстриня відмітила — не
бачила ще такої охайної роботи.
Коли все було готове, діти не могли надивитися на свої витвори і показували їх одне одному, порівнюючи, у кого вийшло краще. Кожна
робота була особлива, вирізнялася своїм почерком і виглядала якось особливо.
Після виготовлення мальованок у класі панувала тепла передсвяткова атмосфера, яка збереглася протягом усього дня.

Вишгород

Людина
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Закон духовного буття: моральне оздоровлення
суспільства — через кожну людину
Розмову вела Галина МАКАРЕНКО
Країна наближається до визначного
дня — Воскресіння Ісуса Христа. Осмислюючи цю подію і її значення, Святійший
Патріарх Київський і Всієї Руси-України
Філарет висловлює свої міркування і стосовно цієї події, і стосовно нинішніх суспільних проблем.
— Ваша Святосте, що означає для світу Воскресіння Господнє?
— Церква святкує Воскресіння Господа
нашого Ісуса Христа, щоб нагадати християнам, які втрачають надію у цьому світі, що Бог
не залишить людство на самоті зі злом. Для
того, щоб бути впевненим у земному житті,
мати міцну надію, треба кожній людині духовно відродитися в особистому житті.
Моральне оздоровлення суспільства через окрему людину є місією Церкви.
Соціальне служіння має важливе значення, але набагато важливішим є духовне відродження.
Недаремно Христос Спаситель сказав:
«Шукайте ж спершу царства Божого і правди
Його, і все це додасться вам». Тобто, турбуйтеся насамперед про духовні цінності, а
матеріальні будуть наслідком вашого духовного життя.
Церква закликає своїх послідовників до
активної участі у суспільному житті, але при
цьому до такої участі, яка б ґрунтувалась на
засадах християнської моралі. Це означає
також, що християнство повинно давати відповідь на сучасні проблеми.
— І якою має бути відповідь християнства на сучасні проблеми, на деморалізацію суспільства?
— Злочинність зростає як в Україні, так і
в усьому світі. Чому люди ображають ближнього, грабують, убивають? Чому безсоромні лаються, неправдомовці обманюють,
клятвопорушники порушують клятви, а кривдники кривдять? Чому людина, сама перебуваючи у гріхах, осуджує інших?
Чому розпадаються благополучні, здавалося б, сім’ї? Чому несправедливі судді
неправедно судять, а ті, хто має владу, зловживають нею? Чому, прикриваючись правозахисними лозунгами, агресор зневажає
права людей, захоплює неналежні йому території, як це трапилось у нас у Криму?
На всі ці питання можна відповісти однозначно — тому, що Бога немає перед нами,
немає страху Божого, не бояться вони вічних
мук і не вірять у Царство Небесне. Якби Бог
був перед очима грішника, якби той грішник
пам’ятав про майбутній суд та покарання
Боже, тоді не посмів би він грішити і гнівити
Бога.
Віруючі досить часто запитують: «Як
жити, щоб спастись?» Відповідь на це свого
часу дав Ісус Христос одному законнику, порадивши читати Закон і дотримуватись Закону.
Кажучи іншими словами, відповідь на запитання «як жити?» може бути тільки така:
виконуй Закон Божий. Ми знаємо цей Закон,
він написаний на скрижалях нашого серця.
А для тих, хто має кам’яне серце, Господь написав десять заповідей на скрижалях
кам’яних. Роз’яснюючи Закон, Ісус Христос
дав християнам узагальнюючу заповідь: «Не
роби іншому того, чого не бажаєш собі».
— І все ж людині під тягарем особистих і суспільних проблем іноді важко виконувати заповіді Божі…
— Людина за своєю сутністю — частина
спільноти людства. Від колиски до могили
вона постійно знаходиться серед подібних
до неї істот і входить з ними у безперервне
зіткнення.
Сім’я, друзі, знайомі, товариші по роботі, нарешті — сторонні особи, з якими конче
необхідно стикатися, створюють таку різноманітну мережу стосунків, що людині потрібно чимало терпіння, тактовності, хитрувань,
часто неправди і лицемірства, щоб підтримувати з кожним нормальні стосунки! Хіба
це нормально, чи є у таких діях людини щось
християнське?
Щоб перевести це у площину християнської поведінки, слід, ще раз хочу на цьому
наголосити, жити так, як закликає нас Господь: «Як хочете, щоб робили вам люди, так
і ви робіть їм».
— І це має бути в усіх суспільних відносинах. Але ж, насамперед, у кожній ро-

дині?
— Друга заповідь Божа — любити ближнього, як самого себе—справді є основою і
сімейного, і суспільного життя. Чому ж ми
так часто маємо страждати від інших людей?
Бо більшість людей стали егоїстами, дбають
тільки про себе і своє благополуччя.
Чому нині досить часто розпадаються
шлюби? Тому, що молоді люди, вступаючи у
шлюб, не мають міцної духовної основи, не
мають справжньої любові.
А якби вони мали любов, яка довготерпить, не залишає зла, їхній шлюб був би
міцним. Недаремно ж під час вінчання нареченим дають пити з однієї чаші вино — цим
обрядом Церква свідчить, що впродовж
усього життя люди будуть пити із однієї чаші
і радість, і страждання, і треба бути готовими
до цього.
— Не можна обійти в нашій розмові і
проблему стосунків батьків і дітей. Багато хто пов’язує її саме з падінням віри та
моральності: батьки не зігрівають своїх
дітей душевним теплом та любов’ю, діти
не відповідають батькам шанобою… Чи
можливо відновити оцей місток любові і
взаєморозуміння між поколіннями?
— Раніше вже було сказано про необхідність мати любов між собою. Це стосується
також відносин батьків і дітей, які мають будуватися на взаємній любові.
Якщо ж батьки не мають належної любові
до дітей, а бачать у них тягар для життя, або
якщо діти не люблять і не поважають своїх
батьків — від цього і починаються всі біди у
родинних відносинах. Бо любов допомагає
долати всі спокуси та проходити всі випробування. А коли її немає — то навіть мале непорозуміння може розгорітися у велику образу
і сварку на роки.
Слід також не забувати, що одна з десяти заповідей Божих зобов’язує дітей любити
і шанувати своїх батьків. Той, хто не виконує
її — чинить гріх, а за гріх Бог карає, якщо людина не покаялася і не виправилася. Це має
нагадати і батькам про їхнє власне ставлення
до свої батьків — можливо, вони самі неналежно виконували цю заповідь, як діти — і
тепер пожинають плоди своїх гріхів.
Порозуміння завжди можна відновити —
була би добра воля та бажання. Також треба
і молитися Богу, щоби Він давав сили долати ворожнечу. Тоді там, де не вистачатиме
людських мудрості і розуміння, Сам Господь
буде підказувати, як вчинити вірно.
— У нинішньому світі досить гострою
стала боротьба за владу. Як Церква розцінює владолюбство?
— Існує духовна і світська влада. Християнин, який одержав ту чи іншу владу, повинен мати здоровий глузд та добру совість.
Без розуму начальник буде помилятися,
як сліпий, а без доброї совісті буде розоряти, а не творити суспільство. І цьому ми, на
жаль, маємо прикрі приклади в нашій сьогоднішній Україні — наділені владою чиновники, не маючи стримуючого фактору, тобто
совісті, легко стають на шлях злочину.
Велике зло владолюбства! Людина хоче
мати владу над іншими, а собою володіти
не може. Треба раніше навчитися керувати
своїми діями. Для будь-якого християнина
влада — не благоденство, а тяжкий хрест,
з’єднаний з великими і численними труднощами і клопотами.
— Наша Україна протягом останнього
півроку перенесла багато потрясінь і розчарувань, зокрема і владою, людьми, які
власне збагачення поставили вище інтересів народу і держави. На Вашу думку, які мають відбутися в Україні зміни,
щоб забезпечити стабільність і порядок?
— Багато людей думає, що для поліпшення життя потрібні зовнішні зміни, навіть
революції. Але зміна життя на краще відбувається завдяки внутрішньому духовному
життю людини, тобто завдяки Вірі і життю за
Вірою.
Коли Церква Христова ввійшла у грекоримський світ, вона не закликала до революцій, вказуючи на несправедливість рабства.
Але рабство стало неможливим під впливом
християнської віри і нової оцінки людини і
всього життя.
Одна свята любов може зробити набагато більше, щоб змінити світ на краще, ніж
численні надруковані на папері соціальні
програми. В Україні життя зміниться на кра-

Великоднє

ще лише тоді, коли зміниться духовне життя
людини і суспільства. Свята людина — це
найкращий реформатор і революціонер, бо
він реально змінює життя на краще.
— Отож на найближчих виборах нам
просто треба віднайти серед кандидатів таку людину і проголосувати за неї? І
Церква, безперечно, має відіграти свою
позитивну роль у такий важливий момент, як вибори Президента?
— Найперше Церква закликає до відповідального ставлення щодо громадянського обов’язку. Це означає — свідомо робити
вибір, не продавати свій голос ні дешево, ні
дорого. І не лише за гроші, але і за обіцянки.
Обирати треба мудро, дивлячись на справи
політиків, які йдуть на вибори.
Церква не повинна втручатися і не втручається у сам вибір людини. Але ми завжди
говорили про критерії, якими слід керуватися, віддаючи свій голос. Серед них — відданість Україні, бажання захищати її незалежність і цілісність. Особливо важливо це
зараз, коли проти нашої держави відбулася
агресія з боку сусіда.
Також для наших віруючих важливо, як
той чи інший політик ставиться до створення в Україні єдиної Помісної Православної
Церкви — підтримує цю важливу для України
справу чи ні.
— До речі, наскільки реальною у сучасному українському суспільстві є можливість побудови Української Помісної
Церкви? Чим треба поступитись кожній із
Церков, щоб Церква в Україні стала єдиною?
— Це не лише реально, я переконаний,
що єднання Церкви — це єдиний шлях. Помісна Церква в Україні вже є, це Київський
Патріархат.
Але немає єдиної, бо Українську Церкву в
1992 році розділила Москва через так званий
Харківський собор. І ми хочемо це розділення подолати.
Як подолати? Треба, щоби наші брати,
які зараз перебувають в Московському Патріархаті, зрозуміли, що канони, апостольські правила вимагають, щоби кожен народ
— зокрема й український народ — мав свою
Помісну Церкву.
Український народ — це не російський
народ, хоча між нами багато спільного. Але
ми два різні народи, і влада Російської Церкви над Україною порушує 34 Апостольське
правило.
Тому нашим братам треба позбутися неправдивого страху перед Москвою, перед її
погрозами — і розпочати діалог з нами про
об’єднання. Якщо вони цього страху позбудуться — об’єднання відбудеться, і відбудеться швидко.
— У нелегкій ситуації парафії Української Православної Церкви Київського
Патріархату, що в Криму. Як, на Вашу
думку, розвиватимуться там події далі, в
тому числі і з Церквою?
— Так, наше духовенство і віруючі у Криму перебувають зараз у складних умовах, в
першу чергу — духовно складних. Бо на них
все, що відбувається, чинить моральний

тиск.
Але і владика Климент, який очолює там
єпархію, і священики залишаються вірними
своєму пастирському обов’язку, залишаються з нашими віруючими. Поки що тамтешня
влада запевнила владику, що наші храми не
будуть відбирати.
Ми знаємо ціну подібним запевненням,
всі вже її побачили. Проте сподіваємося, що
права наших віруючих не порушуватимуться
і вони надалі молитимуться у своїх храмах. А
якщо трапляться порушення — будемо протестувати і закликати всю світову спільноту ці
права захищати.
Як буде далі — ми не знаємо. Але знає
Бог. І ми віримо, що Він допоможе Україні відстояти правду, яка полягає в тому, що
Крим є невід’ємною частиною нашої держави. Я переконаний, що в майбутньому Бог
допоможе нам повернути Крим Україні.
— Одна з місій Церкви — миротворча.
І ця місія надзвичайно виразно проявилась під час подій на Майдані…
— Так, це місія, обов’язок Церкви — закликати до миру і порозуміння. Тому Церква
від самого початку закликала обидві сторони, владу і народ, діяти мирно.
Коли побачили, що проти мирних людей
застосували силу, — Церква дала їм захист
від побиття і висловила протест. Тому що
мир — це добре, і миротворців Ісус Христос
називає блаженними і синами Божими, та
не може бути миру між добром і злом, правдою і неправдою, світлом і темрявою. І ми та
всі інші Церкви і релігійні організації разом
стали проти неправди — хтось більш дієво,
хтось менше, але ніхто не підтримав побиття
людей.
І після того, як колишній президент втік,
а народ український переміг, ми продовжуємо закликати до порозуміння. Бо, як каже
Писання, «гнів людський не творить правди
Божої».
Народ переміг не тому, що мав гнів проти
Януковича, а тому, що люди мали жертовну
любов один до одного і до України. Вони не
прагнули насилля, але захищали правду —
навіть ціною свого життя. Тому зараз, якщо
хочемо відродити Україну, слід і надалі виявляти любов один до одного, не розпалювати
в народі гнів та ворожнечу, а навпаки — шукати порозуміння і співпрацювати один з одним.
Це не означає, що треба забути про злочини, вчинені проти народу. Ці злочини мають бути покарані, і це завдання держави
— згідно із законом знайти й осудити злочинців. Але справедливе бажання покарати
злочинців не має ставати руйнівним і обертатися на жадання помсти. Не треба забувати,
що закон «око за око і зуб за зуб» залишився
у часах Старого Завіту.
…Напередодні величного свята Воскресіння Христового хочу звернутись до кожного християнина—не передрішаючи майбутнього і не бентежачись сумним сьогоденням,
мірою своїх сил працюйте над собою і покладіть від себе хоч би один камінь у величну споруду священного храму любові — до
Бога, до кожної людини.
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Вишгород
Загальноміська толока

Передвеликодня
чиста п’ятниця

Влас . інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

11 квітня по Вишгороду «пройшлася» друга
загальноміська толока. Працівники виконавчого
комітету міськради прибирали прибережну смуПівтора місяці обмежень і
суворої дієти добігли кінця, завтра — Великдень. До традиційних рецептів додайте трохи
креативу і прикрасьте святковий стіл… сирними курчатами.
Кумедні кульки, а всередині
— ніжний смак вершкового сиру
з легким часниковим ароматом і
хрустким смаженим горіхом.
Потрібно:
200 г сиру насиченого жовтого кольору (скажімо, чеддер)
150 г вершкового сиру

Сирні
курчатка
1–2 зубчики часнику
0,5 ч. л. куркуми
пучка солі
смажений арахіс чи мигдаль
морква (бажано тонка), упаковка солоних крекерів, чорні
оливки (маслини), укроп – для
прикрашання
Як готувати:
1. Жовтий сир натерти на

Наталія СМОЛОВИК,
керівник інформаційного центру Самооборони
Майдану у місті Вишгород та Вишгородському
районі
У суботу напівсонна вранішня дрімота Вишгорода була дещо розтривожена незрозумілою для пересічного містянина активністю на
центральній площі та на вході в
будову районної ради. Про всяк
випадок випадкові перехожі трималися подалі, а найбільш активні
поспішили передзвонити оперативному черговому, щоб пересвідчитись, що все гаразд у
рідному місті.
асправді не відбувалося нічого надзвичайного, просто кілька активних громадських потоків зійшлося в одному місці,
зчинивши невеликий коловорот. А де людський
коловорот — там завжди є трохи шуму та гаму, не
без того.
Так сталося, що планова перевірка Самооборони Майдану м. Вишгород та Вишгородського
району представниками 1-ої сотні, про яку нас заздалегідь попередив оперативний черговий Центрального штабу Самооборони Майдану, збіглася
з проведенням урочистого вручення посвідчень
членам громадського формування «Громадський
порядок».
Тому до районного штабу Самооборони Майдану разом із 1-ою сотнею дружно завітали представники «Громадського порядку» на чолі з керівником,
представники Вишгородської районної організації

гу на Чайці. Міське комунальне підприємство
«Водоканал» розгрібало кучугури сміття біля
старого цвинтаря.
Старшокласники ЗОШ № 1, ВРГ «Інтелект», спеціалізованої школи «Сузір’я» і Технічного ліцею «причісували» територію навколо РЦТ «Дивосвіт» і схил за

дрібній тертушці. Розділити навпіл.
2. Змішати вершковий сир,
подрібнений часник (серцевину
необхідно вирізати), куркуму, сіль
і половину тертого сиру.
3. Руками зліпити кульку, всередину покласти горіх і обкачати
у решті натертого сиру.
4. Моркву нарізати кружками,
кожен розрізати навпіл. Покласти
«лапки» на крекер, згори — сирну
кульку. З маслин зробити очі, з
решти моркви — дзьобик.
5. Тарілку прикрасити укропом, зверху викласти курчат.

Української спілки ветеранів Афганістану та запрошені на вручення посвідчень представники 8-ої сотні ветеранів Афганістану з Майдану.
У штабі знаходилася чергова група Самооборони Майдану Вишгородського району. Дещо здивовані такою кількістю гостей, вишгородські самооборонці були ще більш здивовані, коли після привітань
та сповіщення про прибуття перевірки, з юрби по-

спорудою. Міські комунальники упорядковували вул.
Шкільну — від просп. Т. Шевченка до вул. Набережної.
За інформацією КПЖ і КГ, вивезено 48 куб. м (8
КамАЗів) будівельного та негабаритного сміття, піску, обрізаних гілок, пластикових і скляних пляшок та
металевих бляшанок.

Меню

вання районного штабу Самооборони Майдану в
адміністративному будинку. Щодо закидів про неіснуючі заяви від громадян на Самооборону Вишгорода, то це питання було запропоновано з’ясувати
в понеділок, зробивши відповідний запит в міліцію
(інформація, до речі, не підтвердилася).
Представниками Самооборони Майдану було
запропоновано Вишгородському районному штабу
та «Громадському порядку» в спокійній обстановці обговорити всі непорозуміння та питання, оскільки робимо спільну справу.
На цьому все начебто й вгамувалося. Проте,
як то кажуть, осадочок залишився. Незрозуміло —
КОМУ потрібно було вносити розбрат до дружної,
згуртованої сім’ї Самооборони Майдану? На який
результат сподівалися?..
Адже, попри будь-які робочі моменти, ми завжди знаходимо спільну мову, доходимо до порозуміння з побратимами. У нас — спільні цілі, прозора
діяльність. Тож цікаво було б знати — ХТО замовляв
таку музику в прямому та переносному сенсі?..
В подальшому відбулося мирне спільне вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні. Їхня світла
пам’ять, наш громадянський обов’язок, почуття
відповідальності за долю країни диктують нам сьогодні необхідність бути однією сім’єю, відчувати
підтримку друзів та однодумців, разом протистояти
будь-яким спробам розколу нашої єдності.
Самооборона Майдану є єдиною, була і буде
вірною ідеалам Майдану й надалі залишатиметься
такою. Майдан живе, Майдан поруч!
Слава Україні!.. Героям слава!..

На майдані коло ради

Н

чулися незрозумілі заклики звільнити приміщення,
в якому штаб перебуває нібито незаконно.
Кинута в юрбу фраза з питанням законності діяльності Вишгородської Самооборони, «кришування» місцевих регіоналів (мовляв, на неї вже навіть
заяви від громадян в міліції є) — і штаб загув вуликом. Незаконні вимоги та непідтверджені звинувачення були відкинуті. Гаряча перепалка на високих
тонах наростала. Було запропоновано зняти напругу та відвідати райвідділок міліції для перевірки цих
«фактів». Усі дещо заспокоїлися.
Дискусія перемістилася до холу районної ради,
до неї приєдналися інші члени Вишгородської Самооборони Майдану, серед яких були й місцеві
ветерани-«афганці». Пропозиція представника районної ради спокійно обговорити всі непорозуміння
в комфортних умовах у залі засідань зняла напругу.
У присутності представників Самооборони
Майдану членам «Громадського порядку» та Вишгородської організації Української спілки ветеранів
Афганістану було доведено правомірність перебу-

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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не стало
кисельово,
повіримо
в свободу
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Обговорюємо

Маршрут
№ 1 може
подорожчати
Різке підвищення ціни
на дизельне пальне призводить до підвищення
вартості проїзду.
а поданням ТОВ
«АВТО-ЛАЙН»,
що здійснює обслуговування автобусного
маршруту загального користування № 1 (вул. Київська/Набережна — храм
свв. Бориса і Гліба), пропонуємо всім охочим взяти
участь в обговоренні обґрунтування
підвищення
вартості проїзду автобусного маршруту загального
користування № 1.
Пропозиції та зауваження приймаються за
тел.: (04596) 26-263,
(04596) 5-27-25 з 19 по
29 квітня 2014 р.
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